URGENTNÍ

UM

2/2010

MEDICÍNA

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU
LÉKAŘSKOU PÉČI

Archiv 2000  2009 té na www.mediprax.cz
Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2010:
First responders v systému pøednemocnièní neodkladné péèe
Kde je umístìn automatizovaný externí defibrilátor ?
Plánování oetøovatelské péèe pøi výjezdu záchranné sluby
Der Notarzt  osobní zkuenost se systémem záchranné sluby v Sasku
Perimortální císaøský øez: podmínky, oèekávání a realita
Uití pozitivního end-expiraèního tlaku (PEEP) u nemocných s kardiálním plicním edémem
v pøednemocnièní péèi  4P studie
Medicína divoèiny (1. èást)  lavinová nehoda
Nová doporuèení ÈKS pro léèbu AIM (STEMI) z pohledu urgentní medicíny
Methemoglobinemie
Cyankáli  máme se jetì obávat ?
Súaná úloha Mrázik na Rallye Rejvíz 2010
Správa zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
Rallye Rejvíz 2010
Zlatý záchranáøský køí za rok 2009

ISSN 1212 - 1924

vydává MEDIPRAX CB s.r.o.

Roèník 13

O B S A H
1. Úvodní slovo

3

(Jana eblová)

2. First responders v systému pøednemocnièní neodkladné péèe

4

(Otomar Kuièka)

3. Kde je umístìn automatizovaný externí defibrilátor ?

6

(Anatolij Truhláø)

4. Plánování oetøovatelské péèe pøi výjezdu záchranné sluby
Vydává
MEDIPRAX CB s. r. o.
Èeské Budìjovice
Braniovská 31
370 05 Èeské Budìjovice
tel.: +420 385 310 382
tel./fax: +420 385 310 396
e-mail: mediprax@mediprax.cz
Vedoucí redaktorka:
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
Zástupce vedoucího redaktora:
MUDr. Juljo Hasík
Odpovìdný redaktor:
Ing. Jan Mach, CSc.
Korektury pøed tiskem:
BcA. Nina eblová, DiS.
Grafické zpracování a výroba:
PÍSMOVKA s.r.o.
Vychází 4x roènì
Toto èíslo pøedáno do tisku
dne 29.6.2010

Registraèní znaèka:
MK ÈR E 7977
ISSN 1212 - 1924
Rukopisy a pøíspìvky
zasílejte na adresu:
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
Fráni rámka 25, 150 00 Praha 5
E-mail: seblo@volny.cz
Zaslané pøíspìvky a fotografie
se nevracejí, otitìné pøíspìvky
nejsou honorovány.
Texty neprocházejí redakèní
ani jazykovou úpravou.

Pøíjem inzerce:
MEDIPRAX CB s.r.o.
Èeské Budìjovice
Redakèní rada:

Jeffrey Arnold, M.D. (USA)
MUDr. Otakar Buda
MUDr. Juljo Hasík
MUDr. et Bc. Dana Hlaváèková
MUDr. Stanislav Jelen
MUDr. Èestmír Kalík
Ing. Jan Mach, CSc.
Prof. MUDr. Oto Masár, CSc. (SR)
Francis Mencl M.D. (USA)
Dr. Agnes Meulemans (Belgie)
as. MUDr. Kateøina Pizingerová, Ph.D.
MUDr. Milana Pokorná
MUDr. Jiøí Pudil
Mag. DSA Christoph Redelsteiner, MSc, EMT-P
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
MUDr. Josef torek, Ph.D.
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

2

9

(Tom Jack Illés)

5. Der Notarzt  osobní zkuenost se systémem záchranné sluby v Sasku

11

(Ondøej Rennét)

6. Perimortální císaøský øez: podmínky, oèekávání a realita

12

(Jiøí Kepák)

7. Uití pozitivního end-expiraèního tlaku (PEEP) u nemocných
s kardiálním plicním edémem v pøednemocnièní péèi  4P studie

18

(Jana eblová, Roman kulec, Jiøí Knor)

8. Medicína divoèiny (1. èást)  lavinová nehoda

22

(Anatolij Truhláø, Martin Honzík)

9. Nová doporuèení ÈKS pro léèbu AIM (STEMI)
z pohledu urgentní medicíny

28

(Pavel Urbánek, Jana eblová, Patrik Merhaut)

10. Methemoglobinemie

(Jaroslav Kratochvíl, Vendula Martínková, Jan Masopust)

11. Cyankáli  máme se jetì obávat ?

33
35

(Michal Plodr, Pavel Fila, Jitka rámková, Peter Bednarèík, Josef Fusek,
Alena Stoklasová, Richard Kubát)

12. Súaná úloha Mrázik na Rallye Rejvíz 2010

39

(Táòa Bulíková, Zdenek Tlustý, Jozef Kara)

13. Správa zo Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny
a medicíny katastrof v Senci

43

(Táòa Bulíková, Viliam Dobiá)

14. Rallye Rejvíz 2010

45

(Jana eblová)

15. Zlatý záchranáøský køí za rok 2009

47

(Nina eblová)

16. Recenze knihy Manuál dispeèera zdravotnického
operaèního støediska

48

(Jan Bradna)

17. Táòa Bulíková: Od symptómu k diagnóze
v záchrannej slube. Kazuistiky

50

(Viliam Dobiá)

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

Ú V O D N Í

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

S L O V O

3

K O N C E P C E



Ø Í Z E N Í 

O R G A N I Z A C E

First responders
v systému pøednemocnièní neodkladné péèe
Otomar Kuièka

Zdravotnická záchranná sluba Pardubického kraje

Abstrakt
First responders (dále také FR) je rozvinutý systém s dlouhodobou tradicí nejen v nìkterých evropských zemích, ale i v zámoøí. Zpùsob
jejich organizace je v kadé zemi mírnì odliný, ale spoleèným znakem je jejich iroké nasazení v pøednemocnièní péèi. V Èeské republice
není potenciál first responders plnì vyuíván. Na dvou kazuistikách jsou pøedstaveny monosti jejich reálného nasazení v aktuálních
podmínkách poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe v Èeské republice. Èasový faktor je klíèovým parametrem pøi posuzování
dostupnosti pøednemocnièní neodkladné péèe. Zkrácení èasu do poskytnutí odborné péèe lze dosáhnout pomìrnì snadno a s pøijatelnými
finanèními nároky právì zapojením FR do systému.
Klíèová slova: first responder  defibrilaèní èas  telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace  automatický externí defibrilátor
Abstract
First responders in prehospital emergency care
First responders is a well developed system in some European countries as well as in overseas. The organisation slightly differs in each country
but common atribute is wide employment of first responders in prehospital emergency care. Their potential isn't fully utilized in Czech republic
yet. Two case reports demonstrate the employment of first responders in the setting of prehospital emergency care in Czech republic. Response
time is a key factor in assessing the prehospital care. First responders´ engaging can reduce response time relatively easily and with acceptable
financial burdens.
Key words: first responder  time to defibrillation  dispatcher assisted bystander CPR  automatic external defibrillator

Úvod
Obecnì je First Responder osoba, která je vykolena v poskytování zdravotní péèe a je zapojená do systému pøednemocnièní péèe (dále jen PNP). Tato osoba po avizování z centra
tísòových volání vyjídí na místo události, aby poskytla zdravotní péèi do doby pøíjezdu profesionálních poskytovatelù
pøednemocnièní neodkladné péèe.
Ve svìtì je certifikovaný FR èlovìk s ukonèeným odborným
kurzem a s certifikátem, který ho opravòuje zajiovat PNP
ve spolupráci se záchrannými slubami.
Tyto osoby jsou vybaveny více dovednostmi ne osoby trénované v poskytování základní první pomoci, na druhou stranu vak nezastupují odbornou zdravotní péèi poskytovanou
profesionálními záchrannými slubami jednotlivých zemí.
First Responders ve svìtì
First responders jsou dlouhodobì nedílnou souèástí systémù
PNP v mnoha zemích po celém svìtì, bez ohledu na to, zda je
PNP zajiována lékaøem nebo pouze nelékaøským personálem. Systém je rozvinutý napøíklad ve Velké Británii, Francii,
ale i v USA a Kanadì. Certifikovaní FR jsou trénovaní nejen
v poskytování první pomoci, ale také v pouití automatického
externího defibrilátoru (dále také AED), kterými jsou vichni
vybaveni. U zamìstnancù hasièský sborù a policie je èasto vyadováno zdravotní kolení s pøísluným certifikátem úrovnì
First Responder.
V nìkterých zemích jsou First Responders sdruovaní do komunit, které zajiují trvalou slubu první reakce
4

pro danou oblast. Tyto komunity jsou dále vybaveny sluebními vozy s dalím pøístrojovým a materiálním vybavením. Mezi tradièní First Responders dlouhodobì patøí
èlenové hasièských sborù, pøísluníci policie, horské záchranné týmy a èlenové pobøeních stráí. Ménì obvyklými
èleny FR týmù jsou stráci parkù, uèitelé, øidièi autobusù,
èlenové stráních jednotek, bodyguardi, prùvodci na lovu
zvìøe a ryb, sportovní trenéøi a instruktoøi, piloti, letový
personál a obsluha, správci kempù a vybraní zamìstnanci
velkých firem.
First Responders v ÈR
Zatím neexistuje legislativní rámec, který by stanovoval vìcné, personální a technické podmínky provozu jednotek FR u nás. Není definována odbornost pro zapojení
do systému FR a nejsou stanoveny povinnosti a zodpovìdnost èlenù FR týmù. Do systému lze zapojit Horskou
slubu ÈR (dále jen HS), Vodní záchrannou slubu (dále
jen VZS), Mìstskou policii a nìkterá dalí sdruení, která
se podílejí na zajitìní první pomoci v terénu, první pomoc vyuèují nebo zajiují kulturní a spoleèenské akce.
V rámci Pardubického kraje probíhá vybavování navrených lokalit AED. Souèástí standardních postupù operaèního støediska pøi identifikaci náhlé zástavy obìhu (dále
jen NZO) je pøi poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace (dále jen TANR) i kontrola reálné dostupnosti AED na místì události pøed dojezdem výjezdové
skupiny.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010
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Kazuistiky
Kazuistika è. 1
Dne 19. srpna 2009 okolo 17.30 hod ena ve vìku 77 let pøi
plavání ve vodní nádri Seè na Tøemonicku v Pardubickém
kraji asi dvacet metrù od bøehu náhle pocítila slabost a zaèala
volat o pomoc. Dcera tonoucí eny zpozorovala situaci a s pomocí dalích svìdkù postienou vytáhla na bøeh a v 17.32 hod
se dovolala na tísòovou linku 155. Operátor call-taker identifikoval stav jako NZO, podnikl nutné kroky k vyslání posádky
ZZS a zahájil poskytování TANR. Dispeèer vyslal na místo
události výjezdovou skupinu RLP z výjezdového stanovitì
vzdáleného 23 minut jízdy. Na místo byla vyslána i letecká záchranná sluba (dále jen LZS) s dostupností místa události 14
minut letu a zároveò byla oslovena Seèská Vodní záchranná
sluba s dostupností místa události do 6 minut.
Do pøíjezdu ZZS pøíbuzní provádìli podle pokynù operaèního støediska resuscitaci, kterou následnì od vyèerpaných pøíbuzných pøevzala VZS. Po 8 minutách pracovníci VZS pøedali
pacientku posádce LZS, za kterou s odstupem dojela i pozemní posádka ZZS. Prvním zachyceným srdeèním rytmem
byla asystolie, která posléze pøela v komorovou fibrilaci. Po
dvou defibrilaèních výbojích se obnovila hemodynamicky
úèinná srdeèní akce v 17.52 hod. Na 12-ti svodovém EKG byly projevy akutní koronární léze v anteroseptální oblasti.
Hemodynamicky stabilizovaná pacientka byla letecky transportována na nejblií 35 km vzdálené pracovitì intervenèní
kardiologie, kde byla v 18.30 hod pøedána k provedení primární PCI.
Kazuistika è. 2
Dne 23. øíjna 2009 byla v 14.59 hod pøijata na linku 155 tísòová výzva o náhle vzniklém bezvìdomí eny ve vìku 59 let
v rodinném domì v obci Láznì Bohdaneè. Nejblií volná výjezdová skupina mìla za daných okolností dojezdový èas 14
minut, na místo byla vyslána i Mìstská policie (dále jen MP)
s dostupností 6 minut.
Do doby pøíjezdu ZZS se pracovníci Krajského zdravotního
operaèního støediska snaili provádìt TANR, ale velká emoèní
zainteresovanost pøíbuzných neumonila KPR prostøednictvím
TANR úèinnì provádìt. Pøi pøíjezdu MP na místo události byla zahájena úèinná KPR, která pokraèovala do pøíjezdu ZZS.
Na monitoru byla prvním zjitìným rytmem fibrilace komor,
kterou se podaøilo pøevést na sinusový rytmus s hemodynamickou odezvou na periferii a pátým defibrilaèním výbojem
v 15.25 hod. V 16.15 hod byla pacientka pøedána na ARO se
zachovanými reflexy, s vasopresorickou podporou obìhu
a umìlou plicní ventilací.
Diskuze
Vyuití FR vede ke zkrácení èasu do poskytnutí odborné
PNP. V obou výe zmínìných kazuistikách pøedstavovalo vyuití FR zkrácení èasu do poskytnutí PNP o 8 minut. V prvním
pøípadì se jednalo o velmi vzdálenou lokalitu se patnou dostupností, ve druhém pøípadì se jednalo o obec se standardní
dostupností pozemních výjezdových skupin do 8 minut.
Výjezdová skupina této spádové oblasti ale nebyla v okamiku
pøíjmu tísòové výzvy dostupná, nebo právì transportovala pacienta do zdravotnického zaøízení. Dostupnost nejblií volné
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výjezdové skupiny byla potom srovnatelná s dostupností PNP
ve vzdálenìjích oblastech.
Pøi vybavení vech FR automatickým externím defibrilátorem
a jeho irí zapojení do systému PNP mùe podíl na provádìných KPR v terénu významnì narùstat. Zkrácení defibrilaèního
èasu je mìøitelným parametrem, který pro postiené znamená
významnì vyí anci na rychlé obnovení obìhu a tím i na kvalitní pøeití bez neurologického deficitu.
Závìr
V Èeské republice zatím nemá systém FR tradièní místo
v systému PNP, pøesto se nìkterým existujícím profesionálním
nebo poloprofesionálním týmùm zapojení FR do systému jako
velmi vhodné øeení nabízí a to navíc bez zvlátních nárokù na
organizaci, kolení a vybavení. K tìmto týmùm patøí pøedevím Horská sluba Èeské republiky, Vodní záchranná sluba
a ve vhodných lokalitách i Mìstská policie.
Systém FR umoòuje rovnì plné zapojení neziskových organizací do systému pøednemocnièní péèe. Tyto organizace
aktuálnì provádìjí pouze kolení první pomoci a zdravotnický
dohled na sportovních, spoleèenských a kulturních akcích a jejich potenciál tak zùstává nevyuit.
irímu zapojení FR do systému PNP nejen ve vzdálených oblastech brání chybìjící legislativní podmínky a nejasnost ve zpùsobu jejich financování. Pøitom zkrácení èasu
do poskytnutí odborné pøednemocnièní péèe lze dosáhnout
pomìrnì snadno a navíc s pøijatelnými finanèními nároky
právì zapojením FR.
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Kde je umístìn automatizovaný externí defibrilátor?
Anatolij Truhláø1,2
1
2

Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékaøská fakulta v Hradci Králové,
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Abstrakt
Èasná defibrilace je spolu s kvalitnì provádìnou srdeèní masáí jediným prediktorem kvalitního pøeití náhlé zástavy obìhu v dùsledku
fibrilace komor nebo bezpulzové komorové tachykardie. Pro zkrácení doby do provedení defibrilaèního výboje jsou do vybraných lokalit
s vyí incidencí srdeèních zástav nebo zhorenou dostupností odborné pomoci instalovány automatizované externí defibrilátory (AED).
K oznaèení AED byly dosud pouívány tvarovì i barevnì rozmanité piktogramy. Mezinárodní výbor pro resuscitaci (ILCOR, International
Liaison Committee on Resuscitation) proto novì doporuèil celosvìtovì sjednotit oznaèení pøístrojù. Cílem je rozíøit povìdomí o rozmístìní
pøístrojù tak, aby mohly být v pøípadì potøeby okamitì pouity.
Klíèová slova: automatizovaný externí defibrilátor (AED)  defibrilace  oznaèení  kardiopulmonální resuscitace (KPR)  srdeèní zástava

Abstract
Where is the automated external defibrillator?
Early defibrillation and good quality chest compressions are the only determinants of long-term survival from cardiac arrest caused by
ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. Selected areas typical for higher incidence of cardiac arrest or longer response
time of emergency services have been equipped with automated external defibrillators (AED). The AED locations were formerly signed with
the icons in different colours and shapes. The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) recently recommended using a new
universal AED sign worldwide. The aim of the recommendation is to increase recognition of devices which are to be used immediately in
case of cardiac arrest.
Key words: automated external defibrillator (AED)  defibrillation  sign  cardiopulmonary resuscitation (CPR)  cardiac arrest

Úvod
Fibrilace komor nebo bezpulzová komorová tachykardie, typické rytmy v úvodu mimonemocnièní náhlé zástavy obìhu,
pøecházejí v asystolii vlivem globální hypoxie organizmu zpravidla jetì pøed první analýzou EKG. Po pøíjezdu zdravotnické
záchranné sluby je proto defibrilovatelný rytmus zjiován
pouze u 22,9 % nemocných. Po zmìnì rytmu v asystolii je kvalitní pøeití pøíhody spíe nepravdìpodobné [1].
Klíèovými determinantami kvalitního pøeití, které shrnuje
tzv. øetìz pøeití, jsou 1) rozpoznání zástavy obìhu a pøivolání pomoci, 2) základní neodkladná resuscitace s dùrazem na
kvalitní srdeèní masá a 3) èasná defibrilace [2]. Pøi neposkytnutí pomoci klesá u èlovìka s fibrilací komor ance na pøeití
o 7 % a 10 % s kadou minutou mezi kolapsem a defibrilací [3].
Pro zkrácení doby do provedení defibrilaèního výboje jsou do
vybraných lokalit s vyí incidencí srdeèních zástav nebo zhorenou dostupností odborné pomoci instalovány automatizované
externí defibrilátory (AED). Pouití AED svìdky zástavy umoòuje zkrátit dobu do provedení defibrilaèního výboje [4].
Defibrilace provedená pomocí AED v prvních 3 minutách od
kolapsu mùe zvýit pøeití nemocných s defibrilovatelnými rytmy z bìných 17,7 a 22,0 % a na 74 % [1, 5, 6].
Z historie
AED jsou mikroprocesorem øízené bateriové pøístroje
schopné analyzovat srdeèní rytmus a v indikovaných pøípadech provést automaticky defibrilaci. Pouití AED vyaduje
správnou aplikaci samolepících elektrod na odhalený hrudník
pacienta (parasternálnì vpravo pod pravou klíèní kost a ve

6

ètvrtém meziebøí ve støední axilární èáøe) a respektování hlasových (a vizuálních) instrukcí. Defibrilátory mají 96 a 100 %
senzitivitu rozpoznat srdeèní rytmus a specificitu dosahující témìø 100 % k vylouèení nesprávnì indikovaných výbojù [7, 8].
První prototyp vyvinuli Arch Diack, Stanley Welborn
a Robert Rullman u poèátkem 70. let. Pøístroje testovali
v okolí Portlandu a pozdìji zahájili prodej pøes obchodní spoleènost Cardiac Resuscitator Corporation [9]. Sériové AED byly zavádìny do praxe od roku 1979 [10]. V roce 1990 dovolil
americký úøad FDA (U. S. Food and Drug Administration)
pouívat AED laickou veøejností. Od bøezna 1999 zaøadil
Americký Èervený køí výuku obsluhy defibrilátorù do kurzù
základní neodkladné resuscitace [9]. Rozsáhlý program veøejného pøístupu k defibrilaci (PAD, Public Access Defibrillation)
byl v roce 2002 podpoøen americkou kardiologickou spoleèností AHA (American Heart Association) a spolufinancován
Kongresem Spojených státù [4]. V listopadu 2002 byl Phillips
HeartStart schválen k prodeji laikùm na lékaøský pøedpis
a v záøí 2004 FDA zcela uvolnila prodej AED vem zájemcùm
bez jakýchkoliv omezení [9].
Zatímco snaha vybavovat domácnosti rizikových pacientù je
velmi kontroverzní, instalace defibrilátorù na správnì zvolená
veøejná místa pomohla zachránit ji mnoho ivotù. Výbìr
vhodných lokalit pro umístìní AED je proto nedílnou souèástí
jejich zavádìní do praxe. Z hlediska èetnosti náhlé zástavy
obìhu jsou za nejrizikovìjí veøejná místa povaována mezinárodní letitì, vìznice, velká nákupní centra, velké sportovní
areály a rozsáhlé prùmyslové podniky [4, 11]. AHA doporuèuje statické instalace takovým zpùsobem, aby byl AED dosai-
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telný svinou chùzí bìhem 60 a 90 sekund [4]. Pøes poèáteèní nadení a pøíznivé výsledky prvních studií (na letiti
v Chicagu pøeilo po zavedení AED fibrilaci komor 11 pacientù z 18) vak nedolo k ádné dramatické zmìnì v ploném
pøeívání náhlých zástav obìhu mimo nemocnici [12, 13].
Tab. 1: Nejèastìjí pøíèiny selhání programù Public Access
Defibrillation [13, 15]

Obr. 1: Britská spoleènost Virgin Atlantic Airways (vpravo) vybavuje svoje
letadla defibrilátory od roku 1990. Palubní personál je pravidelnì
prokolován v obsluze AED a poskytování první pomoci v prostorovì
omezených podmínkách (vlevo).

Nové oznaèení AED
Dosud byly k oznaèení AED ve svìtì pouívány tvarovì
i barevnì velmi rozmanité znaèky a symboly, take povìdomí laikù o existenci pøístrojù nebylo optimální. V mnoha
zdokumentovaných pøípadech nebyl AED pøítomný v blízkosti zástavy vùbec pøi resuscitaci pouit [15]. V záøí 2008
proto schválil mezinárodní výbor pro resuscitaci ILCOR
(International Liaison Committee on Resuscitation) nové
univerzální oznaèení AED vèetnì smìrových tabulí, které
by mìli celosvìtovì pouívat vichni výrobci i majitelé pøístrojù [8, 16, 17].

Obr. 2: Nové oznaèení AED podle doporuèení ILCOR

Velmi úèelné jsou instalace AED na místa obtínì pøístupná profesionálním týmùm zajiujícím pøednemocnièní
neodkladnou péèi a místa dosaitelná s velkou èasovou
prodlevou. Typickým pøíkladem jsou horské oblasti, rozsáhlé areály mezinárodních leti a prùmyslových podnikù,
paluby lodí nebo dopravních letadel (obr. 1).
Prùkopníky zavádìní programù AED do praxe byly letecké spoleènosti. Mezi první z nich patøily britská Virgin
Atlantic (1990), australská Qantas (1991) a American
Airlines z USA (1997) [8, 14]. V dubnu 2004 povìøil americký Federální letecký úøad (FAA, Federal Aviation
Administration) vechny velké letecké spoleènosti, aby povinnì prokolily palubní personál v pouívání AED [9].
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

Nová zelenobílá ètvercová znaèka obsahuje piktogram
ve tvaru srdce s bleskem (obr. 2). Zelená barva (RAL 6032)
musí pokrývat minimálnì polovinu plochy. Bílý køí v pravém horním rohu je veobecnì pouívaným symbolem
k oznaèení materiálu pro poskytování první pomoci.
Oznaèení bylo navreno v souladu s mezinárodními normami pro bezpeènostní znaèky (ISO 7010), barvy a symboly
(ISO 3864-3). Srozumitelnost piktogramu byla testována
podle normy ISO 9186-1 rev. 2007 a ukázala se jako lepí
ve srovnání s ostatními dosud pouívanými oznaèeními defibrilátorù [8, 16, 17].
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Obr. 3. Oznaèení AED se smìrovou ipkou k nejbliímu pøístroji

Samotný symbol mùe být doplnìn tabulkou s bílými
písmeny AED na zeleném podkladì nebo ekvivalentem
této zkratky v jiných jazykových variantách (napø. DEA
ve francouztinì a portugaltinì). Pouití nezkrácených
slov (napø. Defibrilátor) nebo slovních spojení (napø.
Zde je umístìn defibrilátor) není doporuèeno [8, 16, 17].
Novì schválený symbol je urèen k oznaèení vlastních
pøístrojù, k oznaèení pøítomnosti AED v okolních vnitøních nebo venkovních prostorech i k jeho pøesné lokalizaci. Kombinace se smìrovou ipkou by mìla na veøejných
místech oznaèovat smìr k nejbliímu pøístroji (obr. 3)
[8, 16, 17].
Závìr
Neodkladná resuscitace s vyuitím AED mùe zlepit
výsledky pøeití náhlé zástavy obìhu u nemocných s defibrilovatelným rytmem, pokud se podaøí významnì zkrátit
dobu do provedení výboje v porovnání s dojezdovým èasem profesionální pomoci. Hlavním cílem pøijetí univerzálního symbolu ILCOR k oznaèení AED je rozíøit povìdomí
laikù, ale i zdravotníkù, o rozmístìní pøístrojù na veøejných
místech. Znalost pøítomnosti AED je základním pøedpokladem pro jeho potenciální pouití v pøípadì náhlé zástavy
obìhu. Pouze tak mohou být vynaloené prostøedky smysluplnì vyuity.
Literatura
1. Nichol G, Thomas E, Callaway CW et al.; Resuscitation
Outcomes Consortium Investigators. Regional variation
in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome.
JAMA 2008; 300: 14231431.
2. Handley AJ, Koster R, Monsieurs K et al. European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005.
Section 2. Adult basic life support and use of automated
external defibrillators. Resuscitation 2005; 67S1: S7S23.
3. Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO et al. Predicting
survival from out-of-hospital cardiac arrest: a graphic model.
Ann Emerg Med 1993; 22: 16521658.
4. Hazinski MF, Idris AH, Kerber RE et al.; AHA Emergency
Cardiovascular Committee; Council on Cardiopulmonary,
Perioperative, and Critical Care; Council on Clinical
Cardiology. Lay rescuer automated external defibrillator
(public access defibrillation) programs: lessons learned
from an international multicenter trial: advisory statement
from the AHA Emergency Cardiovascular Committee; the
Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical

8

O R G A N I Z A C E

Care; and the Council on Clinical Cardiology. Circulation
2005; 111: 33363340.
5. Rea TD, Eisenberg MS, Sinibaldi G et al. Incidence
of EMS-treated out-of-hospital cardiac arrest in the United
States. Resuscitation 2004; 63: 1724.
6. Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G et al. Outcomes of rapid
defibrillation by security officers after cardiac arrest in
casinos. N Engl J Med 2000; 343: 12061209.
7. Silverman ME. Defibrillation. In: Field JM et al. The
Textbook of Emergency Cardiovascular Care and CPR.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2009: 193200.
8. Truhláø A. Doporuèení ILCOR pro oznaèení
automatizovaných externích defibrilátorù (AED). Vnitø Lék
2010; 56: 434438.
9. Bocka JJ. Automatic External Defibrillation. Available at
http://emedicine.medscape.com/article/780533-overview.
Accessed April 2010.
10. Diak AW, Welborn WS, Rullman RG et al. An automatic
cardiac resuscitator for emergency treatment of cardiac
arrest. Med Instrum. 1979; 13: 7883.
11. Becker L, Eisenberg M, Fahrenbruch C et al. Public
locations of cardiac arrest: implications for public access
defibrillation. Circulation 1998; 97: 21062109.
12. Caffrey SL, Willoughby PJ, Pepe PE et al. Public use of
automated external defibrillators. N Engl J Med 2002; 347:
12421247.
13. Maisch S, Friederich P, Goetz AE. Public Access
Defibrillation. Beschränkungen des Einsatzes durch
ausgebildete Ersthelfer und Laien. Anästhesist 2006; 55:
12811290.
14. Page RL, Joglar JA, Kowal RC et al. Use of automated
external defibrillators by a U.S. airline. N Engl J Med 2000;
343: 12101216.
15. Hedges JR, Sehra R, Van Zile JW et al. Automated external
defibrillator program does not impair cardiopulmonary
resuscitation initiation in the public access defibrillation
trial. Acad Emerg Med 2006; 13: 659665.
16. European Resuscitation Council. ILCOR presents a universal
AED sign. Available at
https://www.erc.edu/index.php/newsItem/en/nid=204/.
Accessed April 2010.
17. International Liaison Committee on Resuscitation.
AED safety sign. Available at http://www.ilcor.org/data/letter-ILCOR-AED-sign.pdf. Accessed April 2010.
Fotografie: EU Medtraining o. G. Wien (1);
Virgin Atlantic Airways Ltd. (1)
Práce byla èásteènì podpoøena grantem
IGA MZ ÈR NS10383-2/2009 a výzkumným zámìrem MZO 00179906.
MUDr. Anatolij Truhláø
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové
e-mail: ATruhlar@seznam.cz
Pøíspìvek doel do redakce 12. dubna 2010

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

V Z D Ì L Á V Á N Í

A

Z K U  E N O S T I

Plánování oetøovatelské péèe pøi výjezdu záchranné sluby
Tom Jack Illés

ÚSZS Støedoèeského kraje, Oblast Pøíbram, stanovitì Krásná hora

Abstrakt
Autor popisuje monost pouití Oetøovatelského procesu pøi výjezdu Zdravotnické záchranné sluby. Zároveò vysvìtluje, co vlastnì
oetøovatelský proces je.
Klíèová slova: oetøovatelský proces  oetøovatelská péèe  záchranná sluba
Abstract
Author describes a possibility of using Nursing process at an emergency medical service run. Also explains what the nursing process is
about.
Key words: automated external defibrillator (AED)  defibrillation  sign  cardiopulmonary resuscitation (CPR)  cardiac arrest

Úvod
Ve své praxi výjezdové sestry na záchranné slubì se èasto
setkávám s kolegy, kteøí vystudovali zdravotní kolu jetì v dobì, kde do osnov nebylo jetì zaøazeno Oetøovatelství. Dnes,
kdy si roziøují vzdìlání napø. ARIP, nebo vyím studiem na
zdravotní kole, je plánování oetøovatelské péèe (Oetøovatelský proces) pro nìkteré velmi obtíným úkolem.
Bìhem mého studia na vyí odborné kole (obor Diplomovaná zdravotní sestra), jsme se èasto potýkali s otázkou, zda je
moné aplikovat oetøovatelský proces pøi práci na záchranné
slubì. Na toto téma probìhlo nìkolik diskuzí, které vak konèily závìrem, e na záchranné slubì není moné aplikovat
oetøovatelský proces zejména díky tomu, e ve se odvíjí od lékaøských diagnóz a také vzhledem ke krátkému èasovému úseku stráveného s klientem.
Pokusím se v tomto èlánku pøiblíit podstatu oetøovatelského procesu velmi jednodue a ukázat na pøíkladu, e plánovat
oetøovatelskou péèi alespoò èásteènì lze i pøi výjezdu záchranné sluby.
Co vlastnì je oetøovatelský proces?
Oetøovatelský proces je systematická racionální metoda plánování a poskytování oetøovatelské péèe. Je to v podstatì prùbìh oetøovatelské èinnosti  zpùsob práce s nemocným, zpùsob
pøístupu k profesionální oetøovatelské péèi, která je uskuteèòována v urèitém logickém poøadí. Skládá se z 5 fází neboli krokù:
1. Posuzování (zhodnocení stavu nemocného)  zhodnocení
pomocí rozhovoru, pozorováním, testováním, mìøením.
2. Diagnostika (stanovení oetøovatelských potøeb, problémù, diagnóz)  oetøovatelské problémy diagnostikované
støedním zdravotnickým pracovníkem (dále jen SZP), problémy pociované klientem.
3. Plánování (plánování oetøovatelské péèe)  stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílù oetøovatelské péèe, návrh
vhodných opatøení pro jejich dosaení, dohoda s klientem
o poøadí naléhavosti provedení jednotlivých úkonù.
4. Realizace (aktivní individualizovaná péèe)  uplatnìní plánovaných oetøovatelských zásahù za úèelem pomoci klientovi pøi dosahování jeho cílù.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

5. Vyhodnocení (zhodnocení efektu poskytnuté péèe)  objektivní zmìøení úèinku péèe, zhodnocení fyzického i psychického komfortu klienta.
Fáze oetøovatelského procesu u záchranné sluby:
1. Posuzování  zhodnocení stavu nemocného probíhá stejnì jako v jakémkoliv jiném zdravotnickém zaøízení. To znamená
pomocí rozhovoru, pozorováním, mìøením. V pøípadì klienta
v bezvìdomí nebo ve stavu, kdy není moná komunikace, je
posouzení zúeno na objektivní projevy.
2. Diagnostika  tato fáze se v urgentní medicínì lií tím, e
rozhodující je diagnóza lékaøská, od které se odvíjí terapie.
SZP vak mùe vedle lékaøské diagnózy stanovit i diagnózu
sesterskou, která zajistí komplexnìjí péèi ve vztahu k naplnìní potøeb klienta. Sesterská diagnóza nemá za úkol pojmenovat nemoc. Pojmenování nemoci je diagnózou lékaøskou
s výjimkou diagnózy symptomatické jako napø. bolesti na hrudi nejasné etiologie, kvalitativní porucha vìdomí a podobnì.
Sesterská diagnóza je tøísloková a má tyto èásti:
Problém (P)
z Etiologie (E)
z Symptom (S)
Zkratka P-E-S napomùe k lepímu zapamatování si komponent pro stanovení diagnózy.
První sloka  Problém zahrnuje struènì a jasnì stav klienta
(bolest...). Druhá sloka  Etiologie identifikuje pøíèinu (...z dùvodu poruení integrity kùe...). Tøetí sloka  Symptom udává
formu projevu problému (...projevující se zmìnou mimiky klienta). Celá tøísloková sesterská diagnóza bude znít : Bolest
z dùvodu poruení integrity kùe, projevující se zmìnou mimiky klienta. Pro nastudování pouívaných definicí problémù,
etiologií a symptomù je vhodné pouít napø. Kapesní prùvodce
sestry, kde je vìtina výrazù uvedena.
3. Plánování  v této fázi se dostáváme na záchranné slubì
k problému, který vzniká na základì krátkého èasového úseku stráveného s klientem. Tato èást oetøovatelského procesu
je patrnì nejnároènìjí na znalosti SZP a jeho schopnosti se
orientovat v plánování poskytování péèe. Vzhledem k èasoz
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vému rámci se na výjezdu záchranné sluby nebude moné
pøíli zabývat dlouhodobými cíli, avak krátkodobé cíle se naplánovat dají za pøedpokladu, e SZP stanoví takové cíle, které v daném èasovém úseku mohou být splnìny. Napøíklad
zmírnìní bolesti, sníení úzkosti, zvýení objemu krevního
øeèitì, obnova fyziologického dýchání atd. Tyto cíle by mìly být odvozeny od sesterské diagnózy a mìl by být stanoven
èas pro jejich dosaení. Nedìlitelnou souèástí plánování by
mìlo být stanovení výsledných kritérií. Výsledné kritérium je
v podstatì definování efektu, který oèekáváme, a za jakých
kritérií dosáhneme stanoveného cíle naí oetøovatelské péèe.
Napø. Klient udává sníení bolesti, klient je klidnìjí a chápe problém. Neboli: pøi stanovení cílù oetøovatelské péèe
hledáme odpovìï na dvì otázky:
 èeho chceme u klienta dosáhnout,
 jak poznáme, e jsme vytèeného cíle dosáhli.
4. Realizace  je ètvrtou fází oetøovatelského procesu, která
propojuje vechny fáze procesu v jeden dynamický celek. Ve
fázi realizace je èinnost SZP zamìøena na dosaení naplánovaných cílù individualizované péèe o klienta. Na záchranné
slubì jsou vak jisté rozdíly oproti realizaci v zaøízení lùkového charakteru. Prvním a nejvìtím rozdílem je, e není
moné realizaci dokumentovat. SZP musí péèi realizovat
automaticky a na základì stanovených cílù. S tím souvisí fakt,
e naplánovanou péèi realizuje sám, jinými slovy, nepøedává
na oddìlení, kde je klient pøebírán s dokumentací s provedenou realizací dosavadní péèe. SZP záchranné sluby by vak
mìl slovnì seznámit sestru nemocnièního zaøízení o poskytnuté péèi, aby bylo moné navázat na ji poskytnutou oetøovatelskou péèi.
5. Vyhodnocení  poslední fází oetøovatelského procesu je
zhodnocení výsledkù poskytnuté péèe a zhodnocení dosaení
stanovených cílù. Rozdíl mezi hodnocením v zaøízení lùkového typu a mezi záchrannou slubou není nijak velký.
Shodnì se provádí objektivním pozorováním, mìøením a testem a v neposlední øadì subjektivním hodnocením samotného
klienta co do jeho psychického a fyzického komfortu. Stejnì
jako u ostatních fází oetøovatelského procesu je na výjezdu
záchranné sluby rozdíl v dokumentaci, respektive v monosti dokumentování jednotlivých èástí oetøovatelské péèe.
V urgentní péèi se zpravidla dokumentují jen objektivní a mìøené
výsledky. V první øadì je tøeba si uvìdomit sloitost a nároènost aplikace oetøovatelského procesu v urgentní medicínì.
Tato nároènost se týká zejména toho, e SZP záchranné sluby nemá dostatek prostoru k hlubímu zkoumání vech oetøovatelských problémù a jedná se tedy hlavnì o problémy
akutního charakteru, pøípadnì o problémy chronického
charakteru v momentálnì akutní fázi. Nejvìtí nároènost na
znalosti SZP záchranné sluby spoèívá v tom, e musí být
schopen vechny fáze oetøovatelského procesu provádìt lidovì øeèeno v duchu. Jak u bylo øeèeno, v urgentní medicínì není dostatek prostoru pro oetøovatelskou dokumentaci,
take SZP je odkázán na to, jak rychle dokáe stanovit diagnózy a naplánovat a realizovat oetøovatelskou péèi.
V práci na záchranné slubì jsou vak øeeny i takové stavy,
které pro velké mnoství lékaøských diagnóz a výkonù lékaøe
v podstatì nedávají sestøe prostor k její samostatné èinnosti týkající se oetøovatelské péèe. Na druhé stranì je nutné dodat, e
u záchranné sluby dochází i k situacím, kde je dostatek prosto-
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ru pro samostatnou èinnost SZP a to zejména u výjezdù RZP,
kdy tato posádka buï èeká na dojezd lékaøe nebo provádí výjezd
samostatnì. Nejvìtí prostor pro plánování oetøovatelské péèe
je zcela jistì u sekundárních zajiìných transportù, kde je ji
vìtinou oetøovatelský proces zahájen a SZP v podstatì pokraèuje v jeho naplòování. Napøíklad pøevozy klientù na rùzné výkony, kdy po provedeném výkonu se stav klienta èasto znaènì
zmìní z hlediska jeho komfortu èi jeho subjektivních potíí.
V takových pøípadech je realizace oetøovatelského procesu jistì na místì.
Závìrem bych rád ukázal jednoduchost celého postupu na
konkrétním pøíkladu, který je u záchranné sluby velmi èastý:
Akutní infarkt myokardu (lékaøská diagnóza)
1  posouzení: klient si stìuje na bolesti napø. na hrudi, je opocený, je na nìm vidìt úzkost a strach, hùøe se mu dýchá, na EKG
jsou zmìny ukazující ischemické zmìny
..
Na základì tìchto poznatkù mùeme stanovit sesterskou diagnózu.
2  diagnóza: (dle P-E-S)
a) Porucha tkáòového prokrvení (kardiopulmonální)  z dùvodu
ischémie  projevující se zmìnami v EKG køivce.
b) Bolest akutní  z dùvodu poruchy okyslièení srdeèního svalu
 projevující se verbálním projevem a zmìnou mimiky.
c) Úzkost  z dùvodu náhlé zmìny zdravotního stavu  projevující se opocením.
3  plánování: z krátkodobých cílù to nejspíe bude  sníení
bolesti, zmírnìní úzkosti, zvýení okyslièení krevního øeèitì.
Výsledné kritérium bude: klient udává sníení bolesti, klient je
klidnìjí a rozumí problému, dolo ke zvýení hodnot SpO2.
4  realizace: zde budou na prvním místì samozøejmì úkony na
základì lékaøské ordinace; ze sesterských èinností bychom mohli jmenovat napø. podání kyslíku (pokud to nezahrnuje ji ordinace lékaøe), zklidnìní klienta, vysvìtlení problému klientovi.
5  vyhodnocení: základem hodnocení výsledku budou urèitì
základní mìøení vitálních funkcí  TK, puls, saturace. Po pøíjezdu do zdravotnického zaøízení ji mùeme zhodnotit, zda dolo
ke zmìnì ve smyslu sníení bolesti a zklidnìní klienta. A tyto
výsledky mùeme pøedat sestøe na oddìlení, která na základì naich informací mùe snadnìji vytvoøit plán oetøovatelské péèe
na jejím oddìlení.
Stejný postup je moné pouít u vìtiny pøípadù. Jak z textu
vyplývá, není na aplikaci oetøovatelského procesu nic sloitého.
Je vak nutné mít ji zaité základy, aby bylo moné poskytnout
klientovi tu nejlepí péèi.
Pouitá literatura:
1. Miková, Z: Oetøovatelský proces. Vsetín 1994
2. Pacovský, V.: Oetøovatelská diagnostika. Karolinum, Praha 1994
3. Salvage, J.: Oetøovatelství v akci. Èeská spoleènost sester,
Praha 1997
Tom Jack Illés, DiS.
ÚSZS Støedoèeského kraje
stanovitì Krásná Hora
262 55 Krásná Hora nad Vltavou 192
e-mail: tiles@post.cz
Pøíspìvek doel do redakce 4. bøezna 2010,
opravená verze 20. kvìtna 2010
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Der Notarzt  osobní zkuenost
se systémem záchranné sluby v Sasku
Ondøej Rennét

ÚSZS Støedoèeského kraje, oblast Praha - západ, Jesenice

Od øíjna 2006 do záøí 2009 jsem pracoval jako Assistenzarzt
(sekundární lékaø) na internì v malé akutní nemocnici v saském
Radebergu nedaleko Dráïan. V rámci své práce na klinice jsem
mìl monost nahlédnout i do systému tamní záchranné sluby
(Rettungsdienst). Ta je v nìkterých ohledech  zejména lékaøsky
 s klinickou medicínou mnohem více propojená ne u nás.
V Nìmecku je toti naprosto bìné, e na slubách na záchranné
slubì se podílí kmenoví lékaøi jednotlivých oddìlení nemocnice,
samozøejmì doplnìní externisty nejrùznìjích specializací. Na zajitìní slueb Notarzt (èeský ekvivalent je nejspí lékaø RLP) se
tak v Radebergu podíleli: 4  6 internistù nemocnice, stejný poèet
chirurgù, 1 praktický lékaø, 1 anesteziolog, 1 psychiatr a 2 lékaøi,
o kterých se dá øíci, e se na plný úvazek vìnují záchranné slubì,
a to na více stanovitích v Sasku. Zajímavé z hlediska porovnání
s ÈR je, e pokud jako Notarzt slouí v normální pracovní dobì
zamìstnanec nemocnice, vyzvedne si pager a vìnuje se své práci
na klinice, kterou opustí na jednotlivé výjezdy. Tato praxe je managementem nemocnice tolerována. Mimo pracovní dobu potom
vìtinou pokraèuje dotyèný v záchrankové slubì do dalího rána. V ÈR tìko pøedstavitelný a natìstí relativnì vzácný byl soubìh sluby lékaøe záchranné sluby a starího lékaøe na klinice
(v jedné osobì). V této situaci bylo riziko pro zajitìní kritických
situací v nemocnici bìhem výjezdu vedoucího sluby.
Poadavky na samostatný výkon funkce lékaøe
na záchranné slubì je podstatnì mírnìjí ne u nás:
 24 mìsíce klinické práce na oddìlení, z toho 6 mìsícù práce na
jednotce intenzivní péèe nebo na urgentním pøíjmu,
 absolvování osmdesátihodinového kurzu urgentní medicíny
s teorií i praktickými nácviky organizovného lékaøskou komorou,
 absolvování 50 výjezdù pod vedením odpovìdného (není definováno!) lékaøe záchranné sluby,
 sloení zkouky ke získání Zusatzbezeichnung Notfallmedizin (èesky nejspí osvìdèení z urgentní medicíny).
Dalím specifikem práce lékaøe záchranné sluby je to, e pracuje jako osoba samostatnì výdìleènì èinná. To znamená, e
jednak není v pøípadì jakéhokoli sporu zatítìn ádnou institucí
a jednak musí kadý jednotlivý pøípad a svoji práci relativnì sloitì úètovat zdravotním pojiovnám a jiným institucím (napø.
zvlátní pojiovnì v pøípadì pracovního úrazu atd.). Odmìna
se skládá jednak z hodinové mzdy za pohotovost, která tvoøí mizivou èást platu, a jednak Fallpauschale (pauál za pøípad), který není závislý na diagnóze nebo èase stráveném na pøípadu
a v Sasku je stanoven na 60 euro brutto. Na odmìnì se tedy neprojeví, jestli jste hodinu resuscitovali nebo pøevezli babièku po
kolapsu do nemocnice.
Záchranná sluba v Nìmecku je a na výjimky postavena na
systému rendez-vous s vozy NEF (Notarzteinsatzfahrzeug s lékaøem a záchranáøem) a RTW (Rettungstransportwagen s øidièem
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a záchranáøem). Výjezdy koordinuje a øídí Leitstelle (operaèní
støedisko), v Nìmecku organizovaný hasièi na lince 112. To s sebou dle mého názoru pøináí nìkteré nesnáze, hlavnì proto, e
u telefonu není jako u nás zkuený zdravotnický pracovník a výjezd lékaøe je rigidnì indikován podle tzv. indikaèního katalogu.
Je tedy vytvoøen soupis symptomù a stavù, pøi kterých vyjídìjí
vdy oba vozy NEF i KTW. Podle mých zkueností (nyní mám na
mysli zkuenosti slouícího pøijímajícího internisty v nemocnici)
vyjídìl lékaø na valnou vìtinu zásahù, èím se ponìkud stírala
výhoda RV-systému v uetøení práce lékaøe pro závané pøípady.
Výe uvedené mohu doloit osobní zkueností, kdy jsem (tehdy v roli lékaøe  stáisty v NEF) byl pøítomen výjezdu na úraz
hlavy. V poètu pìti (!) lidí ve dvou vozech jsme se pøiøítili na místo, kde nám naprosto klidná a zdravím kypící starí dáma sdìlila,
e se pøed dvìma dny pratila o kuchyòskou linku do hlavy a poøád ji to bolí, teï abychom chvíli poèkali, e se dobalí na cestu.
Volala prý svému praktikovi, který ji odkázal na linku 112. Na
operaèním støedisku byl pak výjezd pøesnì podle indikaèního katalogu vyhodnocen jako kraniotrauma a u jsme jeli. Nìmecká dùslednost v praxi!
Jiná moje oèitá zkuenost se týká nasazení vrtulníku. V jednom
domovì dùchodcù postarí klientce poklesl koutek a mìla i dalí
pøíznaky cévní mozkové pøíhody, avak pøísluný Notarzt byl na
jiném výjezdu. Na místo byl vyslán vrtulník LZS z Dráïan, lékaø zhodnotil situaci jako podezøení na CMP a poslal pacientku
vozem KTW do nemocnice. Nemohu posoudit, zda byl uvedený
pøípad spí výjimkou nebo pravidlem, kadopádnì si nejsem jistý,
zda je vyuití vrtulníku jako záloního NEF krok správným smìrem a situaci nemohla vyøeit posádka KTW sama.
Na závìr si dovolím èistì subjektivní zhodnocení. Jako samostatnì pracující lékaø jsem v Nìmecku nikdy neslouil, byl jsem
jenom na pøedepsaných padesáti výjezdech pro získání certifikátu.
Oproti naí záchranné slubì jsem se setkal s mnohem vìtí kolegialitou nemocnièních lékaøù vùèi záchranáøùm, snad právì proto,
e mnozí z nich jsou na záchranné slubì aktivnì èinní. Také pøístup k pacientùm je o nìco pøáteltìjí a tøeba s názorem Co otravuje, kdy mu nic není?! jsem se nesetkal, aèkoli vìtinì opravdu nic nebylo.
Na druhou stranu musím (a rád) konstatovat, e co se týká vybavení a medicíny obecnì, je záchranná sluba v ÈR s tou saskou
plnì srovnatelná, v organizaèní a personální rovinì ji podle mého
názoru v nìkterých ohledech i pøevyuje.
MUDr. Ondøej Rennét
ZZS Støedoèeského kraje, oblast Praha - západ
Budìjovická 77
252 42 Jesenice u Prahy
e-mail: ondrej.rennet@post.cz
Pøíspìvek doel do redakce 25. kvìtna 2010
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Perimortální císaøský øez: podmínky, oèekávání a realita
Jiøí Kepák

Úrazová nemocnice v Brnì

Motto:
Internet  Novinky.cz 31.3.2010:
ena ve vysokém stupni tìhotenství zemøela ve støedu v poledne pøi tragické nehodì
na Prostìjovsku. Záchranáøi provedli na místì zákrok smìøující
k záchranì nenarozeného dítìte. To pøepravili v transportním
inkubátoru do nemocnice, pøes vekerou snahu se vak lékaøùm
nepodaøilo ho zachránit 
1. Úvod
Úrazy v tìhotenství, zejména ty tìké (polytrauma nebo kraniocerebrální monotrauma), jsou neobvyklé a vìtina porodníkù se s nimi ve své celoivotní praxi nesetká. Akutní trauma je
z místa netìstí smìrováno na emergency, traumatologická
nebo chirurgická oddìlení, tìhotné obìti násilných èinù konèí
v pitevnách ústavù soudního lékaøství.
Závané dopravní i jiné úrazy v tìhotenství mohou být dramatické povahy a v poèátcích jejich øeení jsou angaováni
pøedevím záchranáøi, hasièi, policie, emergency týmy, traumatologové, anesteziologové a øada spolupracujících profesí.
Z povahy a mechanizmu úrazu plyne akutní nebezpeèí ohroení ivota jak pro nastávající matku, tak pro jetì nenarozený
plod. Do souvislosti s tìhotenstvím jsou poèítána i úrazová
a násilná úmrtí matek do konce 3.mìsíce po porodu ivého èi
mrtvého plodu, nebo po ukonèení gravidity potratem.
Na rozdíl od vìtiny medicínských (porodnických i jiných)
pøíèin úmrtí matky jsou úrazy tìhotných en vìtinou neoèekávané, více èi ménì nezavinìné (dopravní kolize, pády, pøírodní katastrofy, teroristické útoky) a lokalitou vzniku èasto
vzdálené od místa dosaitelné kvalifikované pomoci. Nejistý
výsledek (moná smrt matky a/nebo plodu) je pak podmínìn
souhrou mnoha pøíznivìjích èi nepøíznivých okolností.
Nebezpeèí smrti matky hrozí buï bezprostøednì na místì úrazu, nebo kdykoliv v prvních minutách èi hodinách, nedostaneli se zranìná tìhotná co nejkratí cestou pøímo do nejvýe
kvalifikovaného traumacentra, ke komplexní rychlé diagnostice a okamité definitivní léèbì.
Urgentní péèe o traumatizované tìhotné eny pøedstavuje
ojedinìlý komplex okolností a výzev dokonce i pro nejzkuenìjí zdravotnické pracovníky. Trauma v tìhotenství pøedstavuje drama odehrávající se za zvlátních patofyziologických pomìrù, raritních syndromù a speciálních okolností.
Komplexní medicínská, etická a ekonomická rozhodnutí
jsou èinìna v rámci limitovaného èasu, první zasahující personál (záchranáø, anesteziolog, traumatolog) èasto pracuje
s neadekvátními daty.
Pøi úrazu tìhotné eny jsou ohroeny dva ivoty  matky
a dítìte, jejich senzitivita a odpovìï na trauma jsou vak rozdílné. Pøeití plodu závisí na pøeití matky. Pøi akutní péèi
o traumatizovanou tìhotnou je ádoucí pøítomnost a spolupráce porodníka.
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Kardiopulmonální zástava je bìhem tìhotenství vzácná,
pøiblinì jedna na 30.000 tìhotenství (1). K srdeèní zástavì
u tìhotné eny mùe vést mnoho rùzných pøíèin, pøevánì neúrazových. Ve vech pøípadech je vak rychlá adekvátní reakce multidisciplinárního týmu pro optimalizaci ance na pøeití
jak matky, tak i plodu zcela zásadní.
Pøi vzniku srdeèní zástavy u tìhotné  z jakékoliv pøíèiny  je koordinované týmové úsilí pro zajitìní optimálního výsledku pro matku i plod nezbytné. Mìlo by zahrnovat také porodníka-gynekologa.
Vìtina perimortálních císaøských øezù je zvaována a provádìna pøi neúrazové pøíèinì srdeèní zástavy u tìhotné eny.
Vzhledem k mediální zprávì o provedení operaèního zákroku u zranìné tìhotné v terénu v místì dopravní kolize (viz motto v úvodu sdìlení) se zamìøíme zejména na traumatologické
konsekvence perimortálního císaøského øezu.
Traumata jsou celosvìtovì odpovìdná za pøiblinì 1 milion
úmrtí tìhotných en roènì (2) a v rozvojových zemích, ale i napøíklad v nìkterých státech U.S.A. jsou povaována za hlavní
pøíèinou úmrtí v souvislosti s tìhotenstvím. Vedoucí pøíèinou
mateøských smrtelných úrazù jsou dopravní nehody, následují
pády a násilná úmrtí (vrady, sebevrady). Akutní traumatické
poranìní bìhem tìhotenství se významnì podílí na mateøské
a fetální morbiditì a mortalitì.
Nicménì ance provést úspìný perimortální císaøský øez pøi
závaném traumatu tìhotné jsou velmi limitované  místem srdeèní zástavy (mimo nemocnici), charakterem a závaností poranìní (kraniotrauma, hrudní a abdominální trauma, fraktury
pánve a konèetin, hypovolemický ok pøi velkých krevních
ztrátách), (ne)dostupností týmu, pøístrojù, neonatologické asistence. Hlavními pøíèinami smrti matky po traumatu jsou
poranìní hlavy a krku, respiraèní selhání, srdeèní zástava a hypovolemický ok. Nejèastìjími pøíèinami kraniotraumatu jsou
dopravní kolize a pády. Tupé poranìní mùe být dùsledkem
automobilové nehody, kolize chodkynì s automobilem, pádu,
pøímého nárazu na bøicho nebo fyzického násilí.
Pøi závaných poranìních v tìhotenství je daleko èastìji
provádìn emergentní (urgentní) císaøský øez, jeho hlavní indikací je snaha o záchranu ivota polytraumatizované obìti
úrazu, bez ohledu na stav plodu.
Emergentní (urgentní) císaøský øez musí být pøi resuscitaci zranìné tìhotné zvaován velmi brzy. Porodník by mìl plnit
roli konzultanta, je-li u tìhotné eny zvaována chirurgická neporodnická intervence, a musí být pøipraven okamitì aktivnì
zasáhnout ve prospìch matky a dítìte, pokud by traumatologická èi anesteziologická péèe byla graviditou kompromitována, zejména v druhé polovinì tìhotenství.
Operující mezioborový tým by nikdy nemìl pøipustit, aby
mu tìhotensky zvìtená dìloha bránila v adekvátním oetøení
neporodnických poranìní èi v úèinné resuscitaci matky. Porodník by pro záchranu ivota tìhotné mìl intervenovat (evakuovat dìlohu) i tehdy, je-li pøeití plodu nejisté (3):
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2. Definice
Perimortální císaøský øez (perimortem caesarean section
PMCS) je definován jako ten, který je proveden po srdeèní zástavì a po zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR). (4).
Timing operace je pro dobrý výsledek klíèový. Platí FourMinute-Rule: kadý perimortální císaøský øez by mìl být zahájen do 4 minut po zástavì srdce matky a plod vybaven do 1
minuty.
Provedení PMCS mùe být nejcennìjí èástí resuscitace matky.
Vyprázdnìní dìlohy odstraní aortokavální kompresi a o 6080 %
tak zvýí srdeèní výdej. Tím vzroste anci na pøeití matky (5).
Jako sekundární efekt mùe PMCS zvýit i anci plodu na pøeití.
První rozhodnutí o perimortálním SC musí znít: zda provést èi
nikoliv. Druhé rozhodnutí: kdy operovat. Vìtina mateøských
úmrtí pøichází neèekanì a náhle.

4. Indikace
Emergentní císaøský øez u tìhotné obìti traumatu je provádìn
z mateøské nebo plodové indikace. Je indikován v situacích, kdy
l tìhotná dìloha pøekáí pøi oetøování ivotohroujících traumatických chirurgických poranìní,
l u hemodynamicky stabilizované zranìné matky je prokázán fetální distres  bez známek abrupce placenty nebo dìloní ruptury  je-li plod ivotaschopný (starí ne 26 týdnù gestaèního
vìku)
Pøi hemodynamické instabilitì mùe být v poèáteèním managementu zranìné tìhotné eny ECS indikován buï
l k zástavì krvácení (abrupce placenty nebo ruptura dìlohy),
nebo pøíleitostnì
l k umonìní identifikace a oetøení neporodnických nitrobøiních krvácení.

3. Okolnosti, podmínky
Management srdeèní zástavy u tìhotné eny v druhé polovinì
gravidity pøedstavuje pro zasahující tým velkou výzvu. Okamité
zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR) je kritické, stejnì jako zjitìní pøíèiny zástavy. Jsou aplikovány standardní Advanced
Cardiac Life Support (ACLS) algoritmy pro medikaci, intubaci
a defibrilaci.
Úspìnost KPR je závislá na udrení srdeèního výdeje mechanickými prostøedky, dokud srdce nebude schopno obnovit spontánní funkci. Srdeèní výdej je podporován adekvátní kompresí
hrudníku.
Tìhotná dìloha a placenta pøedstavují v pozdním tìhotenství
velký shunt, který èiní kardiopulmonální resuscitaci v úsilí o zvýení srdeèního výdeje a perfuze vitálních orgánù ménì efektivní.
Aortokavální komprese zvìtenou dìlohou ve tøetím trimestru
signifikantnì zhoruje venózní návrat k srdci a tím redukuje srdeèní výdej. Úèinná KPR proto mùe být u tìhotné v termínu porodu extrémnì obtíná.
Efektivní komprese hrudníku jsou moné pouze u obìti srdeèní zástavy leící v poloze na zádech. I za optimálních podmínek
produkují komprese hrudníku srdeèní výdej mení, ne je tøetina
normálu. U tìhotné eny v termínu redukuje komprese velkých
cév zvìtenou dìlohou srdeèní výdej o a dalí dvì tøetiny. Proto
u ní vedou komprese hrudníku v nejlepím pøípadì k srdeènímu
výdeji pouhých 10 % normálu.
Rozhodnutí provést perimortální císaøský øez by proto mìlo být
po srdeèní zástavì matky okamité a energické, je-li jakákoliv nadìje na záchranu intaktního novorozence. Fetální anoxie je po srdeèní zástavì matky mnohem pravdìpodobnìjí, i pøi ideálním
KPR úsilí.
Doporuèení o indikaci PMCS (Perimortem Caesarean Section)
øíká, e není-li bìhem nìkolika kompresí hrudníku dosaeno
hmatného pulzu, nemá být maøen èas dalími pokusy a vyprázdnìní dìlohy mùe být dalím nejlepím krokem k usnadnìní efektivní KPR.
Vìtina resuscitací je marná, je-li pøíèina zástavy fatální.
U tìchto en není ádný dùvod zahájení PMCS oddalovat! Neexistuje postmortem SC, ale perimortem SC ! (6).
Rozhodnutí provést perimortální císaøský øez musí být uèinìno
rychle, s vybavením plodu do 5 minut od srdeèní zástavy. Od
r.1986 je toto pravidlo pøijato American Heart Association jako
doporuèení k okamitému rozhodnutí o indikaci PMCS, pokud je
mateøská KPR bez efektu.

U hemodynamicky nestabilní zranìné tìhotné  je-li prokázán
fetální distres bez známek abrupce placenty, ruptury dìlohy nebo intraabdominálního krvácení  je adekvátní resuscitace stavu
matky, vèetnì doplnìní obìhu a kontroly krvácení, tou nejlepí
cestou ke zlepení stavu plodu.
Perimortální císaøský øez by mìl být zvaován pøi zahájení
resuscitace u obìti traumatu ihned, zejména jde-li o tìhotenství starí ne 26 týdnù a plod je potenciálnì ivotaschopný.
PMCS je indikován, kdy
l je kardiopulmonální resuscitace 4 minuty od srdeèní zástavy neúspìná, nebo
l je zøejmá hrozící, neodvratná èi právì nastalá smrt matky
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ance matky po srdeèní zástavì na pøeití je i pøi energickém
resuscitaèním úsilí oproti netìhotné enì signifikantnì nií.
Podmínky pro provedení PMCS:
racionální a nezvratná jistota nepøíznivého konce matky,
l základní znalost operaèní techniky,
l je zabezpeèena porodnická, chirurgická i neonatologická
asistence (nemonost toto splnit je nutno povaovat za kontraindikaci PMCS!).
Kromì zvýení teoretické nadìje na záchranu intaktního plodu
odstraní císaøský øez evakuací obsahu dìlohy pøedevím aortokavální kompresi, potenciálnì zlepí mateøský venózní návrat, tím
zvýí srdeèní výdej o 6080 % i efektivitu kardiopulmonální resuscitace a tkáòové perfuze. To anci matky na pøeití zlepí.
l

Ètyøi minuty resuscitace matky a jedna minuta k vybavení
plodu tvoøí základ pro pravidlo 5 minut.
Pìtiminutový limit do porození plodu je odvozen ze znalosti
úèinku anoxie na matku. Bez adekvátní cerebrální perfuze u ní dochází k ireverzibilnímu pokození mozku. Ètyøi a pìt minut pøedstavuje dobu, po které po pøeruení (zastavení) krevního prùtoku
mozkem tìhotné vzniká jeho neurologické pokození. Operace
zahájená a za 68 minut po srdeèní zástavì ji témìø jistì ireverzibilnímu pokození mozku matky nezabrání.
Apnoická tìhotná se stává anoxickou mnohem rychleji ne netìhotná. Tento efekt je dùsledkem 20 % redukce funkèní plicní reziduální kapacity v období termínu porodu a vyí metabolické
spotøeby. To má za následek signifikantní sníení reserv a mnohem rychlejí spotøebu kyslíku, a tím i mnohem rychlejí iniciaci
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pokození mozku v dùsledku anoxie. Proto, nemùe-li být adekvátní srdeèní výdej kardiopulmonární resuscitací obnoven
(není hmatná zøetelná karotická pulzace), musí být perimortální sectio caesarea zahájeno rychle, jako prevence pokození
centrálního nervového systému matky.
V pøípadech netraumatické pøíèiny mateøské kardiopulmonální zástavy, neodpovídající na iniciální resuscitaèní úsilí, doporuèují resuscitaèní protokoly (Advanced Cardiac Life Support
/American Heart Association, American College of Obstetrics
and Gynecology ) provést perimortální císaøský øez jak z mateøské, tak i z fetální indikace.
Urgentní okolnosti vzniku srdeèní zástavy vyadují, aby
rozhodnutí o provedení perimortálního císaøského øezu bylo
uèinìno bìhem 4 minut po jejím zaèátku, není-li odezva na resuscitaèní úsilí patrná, a øez byl proveden okamitì (dokonce
i na urgentním pøíjmu, je-li to nezbytné). Tato doporuèení vycházejí z práce Katze v zásadním èlánku z roku 1986 (4).
Pøed rozhodnutím o provedení perimortálního SC musí být
vzato v úvahu nìkolik zásadních faktorù: gestaèní vìk plodu, interval mezi zástavou obìhu a císaøským øezem, adekvátnost resuscitaèního úsilí v období od zástavy.
Poadavek na okamitou neonatologickou resuscitaèní dosaitelnost pøi PMCS vychází z pravdìpodobného scénáøe po vybavení plodu resuscitované matky: nutno pøedpokládat hypoxický
plod, vyadující okamitou neonatologickou intenzivní péèi.
Navíc  plod ménì ne 26-týdenní není schopen pøestát dvojitý
inzult pøedporodního hypoxického stresu a postpartálního respiraèního stresu, a antepartální hypoxie u nìj zvyuje incidenci
postpartálního respiraèního distresu, intracerebrálního krvácení
a nekrotizující enterokolitidy.
Evakuace dìlohy by mìla být dùraznì zváena jetì pøed rozhodnutím o provedení torakotomie a pøímé srdeèní masáe  mùe to zvýit její efektivitu a zlepit srdeèní výdej. Jakmile je plod
vybaven, kardiopulmonální resuscitace matky mùe pokraèovat
efektivnìji a agresivnìji.
5. Provedení
U kadé eny se zástavou srdce je provádìna standardní
a plná resuscitace, bez ohledu na odhad ance na pøeití.
Nicménì prolongovaná resuscitace, není-li obnoven puls, je
neúèelná. Kdy se puls neobjeví i pøes hrudní komprese, mìla by být dìloha vyprázdnìna a tím usnadnìna dalí úèinná
KPR. To mùe nejen znamenat anci na záchranu dítìte, ale
pøedevím umonìní úspìné resuscitace matky. Vybavení
plodu (ivého èi mrtvého) mùe zlepit anci na pøeití matky
odstranìním komprese vena cava inferior a zvýením ilního
návratu k srdci resuscitované eny.
Pro plod je timing zahájení operace kritický. Podle Katze (4)
byla vìtina pøeivích plodù vybavena do 5 minut od zástavy.
Byl-li perimortální císaøský øez zahájen po více ne 5 minutách
po srdeèní zástavì, pøeilo jen 13 % plodù a vechny byly neurologicky postiené. Stupeò neurologického hendikepu koreloval
s dobou uplynulou mezi smrtí matky a okamikem porodu plodu, a byl tím závanìjí, èím byla tato doba delí (4).
Jakmile je jednou rozhodnuto operovat, pak má být operováno co nejrychleji. Není moné ztrácet cenné minuty pokusy o pøípravu sterilního operaèního pole nebo pøekládáním pacientky na
operaèní sál. Stejnì dùleité je, aby v kardiopulmonální resuscitaci matky bylo soubìnì intenzivnì pokraèováno  bìhem operace i po ní.
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Perimortální císaøský øez by mìl být proveden z dlouhého
støedního bøiního øezu, od sterna k symfýze, pøes vechny vrstvy stìny bøiní a vertikálním øezem na pøední stìnì dìloní ve
fundu, s oetøením krvácení a po vybavení plodu. Je-li placenta
uloena na pøední stìnì dìloní, je nutno postupovat transplacentárnì, aby byl plod vybaven co nejrychleji.
Výkon by mìl provést nejzkuenìjí operatér, pøednostnì
porodník ! Tento úkol nicménì mùe pøipadnout na traumatologa nebo emergentního lékaøe, jsou-li velmi limitováni
èasem. Urgentní je i potøeba pediatrické (neonatologické)
konzultace! (6).
6. Pouèení odjinud
V souvislosti s mottem, pøipomenutým v úvodu tohoto sdìlení, povaujeme za velmi pouèné upozornit na práci nizozemských autorù, která byla zveøejnìna v únoru 2010. Soustøedila
vekeré dostupné informace o poètech a výsledcích perimortálních císaøských øezù, provedených v Nizozemí v 15-letém období (19932008).
Domníváme se, e tato publikovaná nizozemská studie (7) pøináí natolik aktuální a výmluvná data o problematice, e bude
prospìné z ní obsáhle citovat.
V prosinci 2003 byl v Holandsku do praxe uveden kurz
Managing Obstetric Emergencies and Trauma (MOET), vyvinutý v UK Richardem Johansonem a spol. v r. 1998 (Johanson R,
Cox C. MOET Course Manual. London: RCOG Press, 2003).
Kurz poskytuje profesionálùm systematický návod na postup pøi
porodnických náhlých pøíhodách. Teorie je zaloena na principech, pouívaných v traumatologické péèi  Advanced Trauma
Life Support (ATLS). Kurz MOET zahrnuje i doporuèení týkající se provedení perimortálního císaøského øezu.
Studie Dijkmana a spoluautorù podrobnì zhodnotila vechny
známé pøípady perimortálních císaøských øezù (perimortem caesarean section-PMCS) provedených v Nizozemí za posledních
15 let (19932008), jak v nemocnicích, tak i mimo nì.
Byly zjiovány vekeré dostupné informace ze zdravotnické dokumentace (lékaøské i sesterské), jako jsou vìk matky, BMI, parita,
etnikum, údaje o prùbìhu gravidity, údaje o PMCS (resuscitace, poloha, multidisciplinární pøístup, rozhodnutí o zahájení, indikace, místo provedení, transport, interval mezi srdeèní zástavou a zahájením
PMCS), vèetnì dodateèného retrospektivního interview s pøímými
úèastníky PMCS o indikaci, èasování a prùbìhu operace.
Data byla konfrontována s oficiálními databázemi Dutch
Maternal Mortality Committee a celostátním registrem závané
mateøské morbidity.
Výsledky: Ve sledovaném období 15 let (19932008) bylo
v Nizozemí dokumentováno 55 srdeèních zástav v tìhotenství,
u 12 z nich byl proveden perimortální císaøský øez (perimortem
caesarean section-PMCS).
Pøíèiny srdeèní zástavy u tìhotných en, které postoupily
PMCS byly následující:
l pøímé (2x embolie plodovou vodou, 2x hypertenzní choroba,
z toho jedna s tìkým plicním edémem, druhá s tìkou
preeklampsií),
l nepøímé (2x vrozená srdeèní vada, 2x neporodnické krvácení
 dissekce aorty, ruptura splenické arterie, 1x epilepsie, 1x
sepse pøi streptokokové infekci a
l náhodné (u jedné diabetièky a kuøaèky pøíèina nezjitìna,
a jen jediná srdeèní zástava byla za 15 let øeena po dopravní nehodì).
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Frekvence resuscitací tìhotných en po srdeèní zástavì se
v období 15 let (19932008) pohybovala mezi 1  8 pøípady za
rok, nejvíce jich bylo v letech 20042006. Pøed MOET kurzem
za 11 let byl pøi resuscitacích proveden PMCS ètyøikrát  4/32
(frekvence 0.36/rok), po zavedení MOET za 5 let osmkrát  8/23
(frekvence 1.6/rok). V letech 20072008 poèet resuscitací výraznì poklesl (v roce 2007 jen 1 resuscitace bez PMCS, v roce 2008
jen 2x resuscitace s PMCS).
Z celkového poètu srdeèních zástav u tìhotných en (55) pøeilo 15 % (8/55). Tam kde byl proveden PMCS pøeilo 17 %
(2/12), tam, kde nebyl proveden PMCS pøeilo 14 % (6/43).
Za sledovaných 15 let (19932008) byla po PMCS mateøská
mortalita 83 % (10/12). V letech 20042008  po zavedení kurzu MOET do výuky  byla po PMCS mateøská mortalita 75 %
(3/4), bez PMCS 67 % (6/9).
Èas od zahájení resuscitace do provedení PMCS: do 5 minut
neoperována ádná tìhotná, za 515 minut operováno 3x (pøeití matky 2x, pøeití plodu 3x), za 1630 minut operováno 4x
(ádné pøeití matky, 2x pøeití plodu), nad 31 minut operováno
1x (ádné pøeití matky ani plodu).
U osmi PMCS provedených v nemocnici pøeily dvì matky
(obì s následným neurologickým postiením) a 5 plodù (3 s neurologickým postiením). U ètyø PMCS provedených mimo nemocnici nepøeil nikdo.
ádná matka nepøeila pøi PMSC provedeném po 15 minutách
od srdeèní zástavy, ádný plod po 30 minutách. Z 5 pøeivích
plodù jen 2 plody byly pøi proputìní bez neurologického postiení.
Osm ze 12 PMCS bylo provedeno v místì zástavy (67 %). Dvì
z tìhotných en mìly zástavu pøímo na operaèním sále a z nich
v jednom pøípadì pøeila matka i plod. Ètyøi byly na operaèní sál
transportovány k provedení PMCS v rámci nemocnice, ve snaze
zajistit lepí srdeèní monitoring a sterilní prostøedí. Z nich jen
v jednom pøípadì pøeila matka i plod. Ze 6 PMCS provedených
na operaèním sále pøeily 2 matky (33 %).
Èasovì nároèné procedury ke zjitìní stavu plodu, jako CTG
monitoring nebo UZ, byly pouity u 6 ze 12 PMCS. U 5 z nich
byly výsledky monitoringu plodu (podle indikujícího lékaøe) rozhodujícím faktorem pro provedení PMCS. U zbývajících 7 byl
rozhodujícím kritériem stav matky.
V 8 pøípadech ze 12 (67 %) byl PMCS proveden z Pfannenstielova øezu, ve 4 pøípadech ze støedního bøiního øezu. Resuscitace po PMCS pokraèovala v 11 ze 12 pøípadù a u 8 en dolo
k obnovení srdeèního výdeje, pøesto pøeily jen dvì.
V 10 pøípadech spolupracoval pøi provedení PMCS multidisciplinární tým (porodník, kardiolog nebo anesteziolog), ve
zbývajících dvou buï slouící porodník s paramedikem, nebo
slouící anesteziolog s paramedikem.
Diskuse: Frekvence resuscitace tìhotné po srdeèní zástavì
v Nizozemí za sledovaných 15 let byla 1 : 53 260 tìhotenství
(nií ne v literatuøe uvádìný údaj srdeèních zástav v tìhotenství 1 : 30 000  pravdìpodobnì podhodnocený poèet, protoe
málo hláený). Mateøské pøeití v této sérii záviselo na krátkém
intervalu mezi zahájením resuscitace a provedením PMCS.
Pøeití matek bylo pouze u hospitalizovaných, ádné u mimonemocnièních pøípadù. To koresponduje s jinými pracemi popisujícími velmi limitované pøípady pøeití u pøednemocnièních
mateøských srdeèních zástav (Bowers W, Wagner C.: Field perimortem cesarean section. Air Med J 2001;20:1011).
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Teoreticky by správnì a vèas provedený PMCS mìl pøinést
nií úmrtnost ne resuscitace provedená jen samostatnì.
Nizozemská studie to nepotvrdila. Autoøi zjistili horí výsledky
po PMCS, ne po pouhé resuscitaci samostatné.
Vèasnost provedení PMCS má extrémní význam, protoe prolongovaná anoxie zpùsobí ireverzibilní neurologické pokození
matky i plodu. Je doporuèováno provést PMCS do 5 minut po srdeèní zástavì (4). V této studii nebylo tohoto intervalu za 15 let
dosaeno nikdy. 8 ze 12 pøípadù PMCS bylo provedeno v intervalu 1545 minut po zástavì, s fatálním dopadem na vechny
matky a s jedním neurologicky pokozeným pøeivím plodem
a jen jedním zdravým.
Dva operující porodníci udali, e pøedtím absolvovali MOET
kurz a byli pøesvìdèeni, e kurz mìl zásadní význam pro jejich
rozhodování o indikaci a provedení PMCS. Jeden z nich uvedl,
e by pravdìpodobnì PMCS bez pøedchozího tréninku v MOET
kurzu neprovedl.
Zbyteèné prodlení pøi provedení PMCS bylo zjitìno ve vìtinì pøípadù. To pøedstavuje dùleité ponauèení a mìlo být ústøedním bodem budoucích tréninkových programù. Zdrení pøedstavované transportem tìhotné na operaèní sál, aplikováním
monitoringu plodu nebo obojího bylo bìné. Inventáø (instrumentárium) na ambulancích zahrnoval rùzné nezbytnosti pro pøípad moného PMCS, jako sterilní gázy, nùky nebo svorky na
pupeèník, ale nikoliv skalpel.
Z interview s operujícími porodníky autoøi zjistili, e vìtina
volila Pfannenstielùv øez, protoe jsou tak dùvìrnì zvyklí z císaøských øezù a domnívali se, e je nezdrí více ne støední øez.
Nìkolik neúspìných resuscitací nebylo doprovázeno PMCS
proto, e rozhodující lékaø jej nepovaoval za indikovaný  kvùli prematuritì nebo intrauterinní smrti plodu. To je dalí námìt
pro výuku pøi resuscitaci matky: vichni lékaøi by si mìli být vìdomi toho, e primárním cílem PMCS je vyprázdnìní dìlohy,
které optimalizuje venózní návrat a srdeèní výdej, bez ohledu
na gestaèní stáøí nebo stav plodu.
Ve srovnání s pøehledovým èlánkem Katze z roku 1986 (4)
byl èas zahájení PMCS po srdeèní zástavì zjitìný v nizozemské studii zøetelnì delí. V práci Katze bylo 18 z 25
PMCS (75 %) zahájeno do 15 minut. Katz sám vak upozornil, e je tøeba vzít v úvahu monou zkreslenost, nepøesnost
nebo patný výbìr udávaných retrospektivních popisù.
V tomto smyslu je i nadále nutno statistiky i databáze na
vech úrovních zpøesòovat.
Autoøi nizozemské studie konstatovali, e jimi zjiované údaje
ze zdravotnické dokumentace nebyly v mnoha pøípadech kompletní, zejména detailní záznamy o okamiku a zdùvodnìní indikace PMCS èasto chybìly, byly nepøesné nebo si protiøeèily
(vzájemnì si odporovaly). Detaily resuscitace a samotné operace
byly nedostateènì dokumentované. Retrospektivnì vedená interview s operatéry byla pro doplnìní detailù nebo objasnìní nejasností dùleitá, nicménì øada nepøesností mohla být ovlivnìna
èasovým odstupem od provedených PMCS, co je tøeba vzít
v úvahu. Proto je doporuèeno prùbìnì zaznamenávat struèné
poznámky o vech detailech úkonù, provádìných bìhem resuscitace nebo PMCS.
Závìrem bylo ve studii konstatováno, e bìhem 15 let pøi provedených 12 perimortálních císaøských øezech, provedených po
srdeèní zástavì u tìhotné, pøeily dvì matky (obì neurologicky
postiené) a pìt plodù (3 neurologicky postiené).
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U 8 z 12 en dolo po PMCS k obnovì srdeèního výdeje, co
potvrzuje hypotézu, e PMCS je pøi mateøské resuscitaci potenciálnì prospìný.
Èas zahájení PMCS je pro pøeití matky i plodu extrémnì významný. Èasovì zdrující procedury, jako fetální monitoring
a transport na operaèní sál, redukují ance matky i plodu na pøeití a mìly by být vynechány. V pøípadì prematurity nebo smrti
plodu by porodník nemìl s rychlým provedením PMCS váhat,
usnadní to resuscitaci matky (7).
7. Diskuze
Pøi publikování kazuistik operovaných pøípadù srdeèní zástavy v tìhotenství, zejména zjiovaných retrospektivnì, mùe být
zavádìjící dávat jednoznaèná doporuèení, není-li moné zahrnout a standardizovanì vyhodnotit vechny dalí promìnné, jako
hmotnost matky, gestaèní vìk, pøíèinu akutní kardiovaskulární
dekompenzace, mateøskou komorbiditu, kvalitu resuscitace, intravenózní vstup, zajitìní dýchacích cest, místo (prostøedí), kde
k zástavì srdce dolo, dostupnost operatéra a operaèního vybavení i øadu dalích, stejnì jako nemonost získat souhlas pacientky k provedení této unikátní intervence, a také váné problémy
pøi následném ohodnocení nákladù tìchto pøípadù.
Monost zhodnocení takového komplexu klinických problémù a jejich shrnutí do roviny jednoznaèného doporuèení
managementu je v nejlepím pøípadì odstraující a potenciálnì nebezpeèná. Je proto nutno pøi interpretaci práce rùzných
autorù vechny tyto limitace zváit.
Stojí-li porodník (traumatolog) tváøí v tváø katastrofickému
scénáøi náhlé srdeèní zástavy u tìhotné eny, musí jetì pøed zahájením operaèní intervence, která mùe zlepit nebo i zhorit ji
tak extrémní (zoufalou) akutní situaci, rychle zváit spektrum
mnoha aktuálních okolností: Je pøíèina zástavy ireverzibilní? Je
gestaèní vìk pøesnì stanoven? Je spolehlivì urèen èas zástavy
srdce? Mùe okamitá operaèní intervence zhorit prognózu
v prostøedí, které je pravdìpodobnì nesterilní a v nejlepím pøípadì nápadnì neobvyklé? Jak dlouho je pøíli dlouho?
Obèasné kazuistické zprávy, publikované pøed Katzovým pùvodním èlánkem (4) i po nìm, popisovaly po provedeném perimortálním císaøském øezu pøípady pøeití matky a plodu.
Doporuèení Katze a spolupracovníkù byla pùvodnì cílena na
vechny pøípady kardiopulmonální zástavy v tìhotenství, bez
ohledu na její pøíèinu. Nicménì pøi managementu závaných,
zejména dopravních polytraumat v tìhotenství, nebyla doporuèení k provedení perimortálního císaøského øezu veobecnì pøijata. Mattox (8) pøi referování o trauma managementu v r.2003
napsal: Perimortální císaøský øez je extrémnì emocionální
a èasto marné cvièení 
V r.2005 Katz a spolupracovníci ve své dalí zprávì popsali
výsledky follow-up vech v lékaøské literatuøe publikovaných
perimortálních sekcí mezi roky 1985 a 2004 (9). Nalezli 38 pøípadù, se 34 plody, které pøeily (z toho 4 plody pøeily jen
krátkodobì). U mnoha tìchto pøípadù se stav matky po vybavení plodu dramaticky zlepil a 13 matek pøeilo. Nicménì tyto výsledky byly relevantní pouze u netraumatologických pøíèin kardiopulmonální zástavy. U devíti pøípadù perimortálních císaøských øezù pøi traumatu matky, pøeily jen tøi plody a ádná
matka.
Na základì tìchto zjitìní uzavøeli Katz a spol., e perimortální císaøský øez nezlepuje pøeití zranìné matky; pokud se týká
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pøeití plodù, je PMCS ve srovnání s netraumatologickou kardiopulmonální resuscitací matky mnohem ménì efektivní. Z toho
plyne, e efektivita perimortálnì provedeného císaøského øezu
k záchranì jak zranìné matky tak i plodu zùstává nevyøeenou
otázkou.
Nicménì výhodou perimortálního císaøského øezu  jako doporuèené souèásti mateøské resuscitace pøi netraumatologické srdeèní zástavì  je to, e poskytuje jednotný pøístup k pokusu
o záchranu matky i plodu. To eliminuje konflikt mezi døíve chápaným mateøským nebo plodovým upøednostnìním, který mateøskou resuscitaci komplikoval. V trauma resuscitaci nicménì
perimortální císaøský øez mateøské pøeití nezlepuje a v té souvislosti mùe být nìkdy obtíné rozhodnout, v kterém okamiku
 pokud vùbec kdy  lze zranìnou matku nechat osudu ve prospìch jejího plodu (10).
Medicínsko-právní rizika pøi snaze o záchranu dvou ivotù nehrozí. ádný lékaø nebyl nikdy hnán k odpovìdnosti za provedení perimortálního císaøského øezu. Operace provedená ve snaze
o záchranu ivota dítìte nemùe být oznaèena za protiprávní, nezákonný èi neoprávnìný úkon, protoe zde není kriminální úmysl. To platí, a je výsledek úspìný nebo neúspìný.
Pokud ena pøeije, operace bez pøedbìného souhlasu by mohla teoreticky být napadena. Nicménì zde mùe být uplatnìna
doktrina urgentní výjimky  nemonosti si souhlas vyádat.
Otázka, zda byl nutný souhlas rodiny není relevantní, protoe zde
neexistuje právo odmítnout dát souhlas k operaci, která mùe zachránit ivot dítìte. Proto existuje pro lékaøe provádìjícího perimortální SC jen malá pravdìpodobnost právních komplikací.
Bez jasných odpovìdí zùstává individualizovaný klinický odhad situace tou nejlepí strategií.
Nae vlastní kazuistiky s rychlou evakuací tìhotensky zvìtené dìlohy emergentním císaøským øezem, bez ohledu na stav
plodu, jako s prvním krokem uèinìným k záchranì ivota polytraumatizované tìhotné pøi rychlém rozvoji DIC syndromu po
masivní abrupci placenty (11, 12, 13) svìdèí ve prospìch tohoto
postupu: bez evakuace obsahu dìlohy, jako zdroje akutní ivotohroující koagulopatie, by nebyla následná úspìná resuscitace
a traumatologická péèe moná, a mortalita zranìných tìhotných
en by byla vyí.
8. Doporuèení
Aèkoliv je váné poranìní v tìhotenství neobvyklé, zùstává
nejèastìjí pøíèinou smrti matky a plodu.
Oetøování zranìné tìhotné eny pøináí do urgentní péèe nové výzvy a postupy, dva pacienty místo jednoho a monost dalí
obìti traumatu  scénáø èasto psychologicky a emocionálnì vyèerpávající jak pacientku, tak poskytovatele zdravotní péèe.
Zajitìní péèe o traumatizované tìhotné pacientky je moná
nejvìtí výzvou v anesteziologické, traumatologické, porodnické i neonatologické praxi. Vyaduje simultánní poskytnutí
anestezie a intenzivní obìhové resuscitace osobì se zranìními,
jejich stav nemusí být v okamiku prvního kontaktu jetì
dostateènì zhodnocen (vyetøen), s monými koexistujícími
chorobami, které v okamiku resuscitace nebo akutní operace
nemusí být plnì známy.
První prioritou pøi resuscitaci zranìné tìhotné eny je stabilizace stavu matky, teprve pak má být pozornost zamìøena na plod.
Resuscitace matky je klíèem k pøeití jak matky, tak i plodu.
Nejlepí výsledek pro plod je dán vdy vèasnou a efektivní léè-
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bou matky. Obecnì má úvodní resuscitace sledovat principy
ATLS (Advanced Trauma Life Support). Je tøeba respektovat zájem obou dvou pacientù (matka, plod) a to je moné pouze ve
spolupráci porodníka a trauma týmu.
Trauma centra by mìla mít vypracované protokoly zamìøené
na unikátní situace pøi oetøování traumatu tìhotných en, zahrnující iniciální stabilizaci, sekundární zhodnocení, vyetøení plodu, akutní øeení v pøípadì zástavy srdce tìhotné a indikace pro
perimortální sectio caesarea.
Protokoly by mìly obsahovat vstupy od vech specializovaných èlenù urgentního multidisciplinárního týmu, tak aby role
èlenù týmu a plán oetøení byly jasnì definovány a pochopeny
(14, 15).
Klíèem k úspìné resuscitaci po srdeèní zástavì v tìhotenství
je pak kontinuální vzdìlávání, zkuenost a výchova  jak porodníkù, tak i èlenù traumatýmù a záchranáøù.

+ 1 minuta pro PMCS a vybavení plodu prakticky nelze dosáhnout
l pøeití zranìných tìhotných po PMCS provedeném mimoústavnì se blíí nule
l vechny èasovì zdrující procedury (monitorování srdeèních ozev plodu, UZ) redukují ance matky i plodu na pøeití a mìly by být vynechány
l struèná prùbìná dokumentace o vech detailech úkonù,
provádìných bìhem resuscitace nebo PMCS, je nezbytná
l jedinou cestou, jak do budoucna zabránit tìmto dramatickým situacím, je iroká a dùsledná prevence  výchova tìhotných v prenatálních poradnách k bezpeènému chování
se v silnièním provozu (pouívání bezpeènostních pásù)
a screening domácího násilí v tìhotenství, které mùe rovnì vést k fatálním zranìním en tìhotných i en po porodu
èi potratu.

9. Závìry
l naprostá vìtina perimortálních císaøských øezù je indikována u srdeèní zástavy neúrazové etiologie
l PMCS je extrémnì emocionální a èasto marný (bezvýsledný) výkon
l PMCS musí být po srdeèní zástavì zranìné tìhotné zvaován velmi brzy, prakticky okamitì
l èas zahájení PMCS po srdeèní zástavì je pro anci matky
i plodu extrémnì dùleitý
l primárním cílem PMCS je vyprázdnìní dìlohy, které
optimalizuje venózní návrat a srdeèní výdej, bez ohledu
na gestaèní stáøí nebo stav plodu  prioritní je zachovat
ivot zranìné tìhotné
l v pøípadì prematurity nebo smrti plodu by porodník nemìl
s rychlým provedením PMCS váhat, usnadní to resuscitaci
matky
l po 15 minutách od srdeèní zástavy je dopad na matku
i plod fatální
l ance pro plod závisí na fetálním vìku více ne 26  28
týdnù, na co nejkratím intervalu mezi smrtí matky a porodem, na absenci prolongované hypoxie a na kvalitì resuscitace matky
l byla-li kardiopulmonární resuscitace matky po srdeèní zástavì delí ne 45 minut, je nepravdìpodobné, e mùe
být vybaveno normální nepokozené ivotaschopné dítì
l pøi indikování PMCS musí být zajitìna neonatologická
asistence a pøístroje, nemonost to zajistit mùe být povaována za kontraindikaci PMCS
l ádný plod nepøeije, pokud pøed zahájením perimortálního
císaøského øezu nejsou srdeèní ozvy plodu zjistitelné
l PMCS by mìl provádìt výhradnì nejzkuenìjí operatér,
pøednostnì porodník, spolupracující s traumatýmem.
Nicménì tento nesnadný úkol mùe pøipadnout na traumatologa nebo emergentního lékaøe, jsou-li limitováni èasem
l PMCS je nutno provést rychle, z dlouhé støední bøiní laparotomie
l mateøská resuscitace musí bìhem perimortálního císaøského
øezu pokraèovat v nezmenené intenzitì, PMCS by mìl být
provádìn za souèasné zavøené èi otevøené masáe srdce
matky, bez komprese aorty (odtlaèení dìlohy doleva)
l u vánì zranìných tìhotných (zejména po dopravních kolizích) poadovaného èasového limitu 4 minuty resuscitace
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Uití pozitivního end-expiraèního tlaku (PEEP)
u nemocných s kardiálním plicním edémem
v pøednemocnièní péèi  4P studie
Jana eblová1, Roman kulec2, Jiøí Knor1

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, 1Kladno, 2Beroun

Abstrakt
Autoøi informují o zahájené studii 4P, která ovìøuje pouití neinvazivní ventilace u nemocných s kardiogenním plicním edémem
v pøednemocnièní péèi. Studie je navrena jako prospektivní multicentrická randomizovaná klinická studie. Jejím cílem je prokázat monost
uití neinvazivní ventilace v terénních podmínkách a ovìøit efektivitu metody mìøením parametrù výmìny plynù. Vedlejími cíli je mimo
jiné sledování mortality, èetnosti intubace a subjektivní úlevy pacienta.
Klíèová slova: pøednemocnièní neodkladná péèe  neinvazivní ventilace  kardiogenní plicní edém

Abstract
Pre-hospital uasge of Positive end-expiratory Pressure (PEEP) in patients with cardiogenic Pulmonary oedema  4P study
The authors inform about beginnig of 4P study which tests prehospital usage of nonivasive ventilation in patiens with cardiogenic pulmonary
oedema. The study is designed as prospective multicentric randomizad clinical study. The primary goal is to prove the posibility of usage of
noninvasive ventilation in prehospital settings and to test effectivity of this method by measuring the parametrs of gas exchange. Secondary
goals are among others analyzing mortality rates, frequency of intubation and subjecive improvement of the patient.
Key words: prehospital emergency care  noninvasive ventilation  cardiogenic pulmonary oedema

Úvod
Uití neinvazivní ventilace (NIV) pro vybrané pacienty
s respiraèním selháním je moné i v podmínkách urgentní
péèe, uívá se jak na urgentních pøíjmech, ale i v pøednemocnièní péèi (USA, Nìmecko, Francie, Holandsko). Tato technika eliminuje rizika, která vyplývají z intubace a umìlé plicní
ventilace  zejména riziko obtíné intubace, riziko komplikací vèetnì aspirace, hypoxie, traumatu horních cest dýchacích,
sniuje riziko nosokomiálních infekcí u ventilovaných pacientù. Pøi intubaci a umìlé plicní ventilaci pacientù s plicním
edémem je navíc ve vìtinì pøípadù nezbytná hluboká analgosedace a relaxace s monými vedlejími úèinky.
Pøi variantì neinvazivní ventilace se pouívají tøi techniky:
 ventilace s pozitivním end-expiraèním pøetlakem (PEEP)
 ventilace s konstantním pozitivním pøetlakem bìhem
celého dechového cyklu (CPAP)
 ventilace s PEEP a s inspiraèní tlakovou podporou
(NIPPV, BiPAP).
Tyto techniky byly v rùzných modifikacích testovány v øadì klinických studií. Pøi pouití v nemocnici bylo pozorováno
rychlejí dosaení úpravy obìhových a ventilaèních parametrù a dolo i k redukci nutnosti intubace u nìkterých nemocných. Mezi úèinností CPAP a BiPAP nebyly zjitìny rozdíly.
Pro ventilaci se zajitìním dvou hladin tlaku (inspiraèní a na
konci výdechu) je nezbytný ventilátor, co limituje pouití
v terénu. V nìkterých studiích a zejména v metaanalýzách byla zaznamenána i redukce mortality pøi pouití neinvazivní
ventilace, ale spolehlivý dùkaz zatím podán nebyl. Vechny
18

studie zdùrazòují precizní výbìr vhodných pacientù jako
pøedpoklad úspìchu.
Metoda NIV je dobøe pøenositelná i do pøednemocnièní neodkladné péèe (PNP). Nejménì pøístrojovì nároèné a zároveò
výhodné i z hlediska nákladù je pro uití v terénu CPAP nebo
PEEP. Obì metody sniují dechovou práci zvýením støedního tlaku v dýchacích cestách a provzdunìním zkolabovaných, resp. tekutinou zaplavených alveol. Za podmínek plicního
edému vedou i k úpravì hemodynamiky. Mìøitelné parametry
efektu NIV jsou dechová frekvence, saturace O2 v periferní
krvi a pO2 a pCO2. Klinické studie, zatím nerandomizované,
prokázaly podobný efekt na rychlost úpravy ventilaèních a respiraèních parametrù jako klinické studie v nemocnici, vliv na
mortalitu nemocných je zatím nejasný. V nìkterých studiích
navíc autoøi referují o významném zlepení pacientù  z hlediska výmìny dýchacích plynù  v prvních tøiceti minutách
uití neinvazivní ventilace (Eisenman), co by podporovalo
mylenku pouití co nejdøíve po vzniku dunosti.
Vzhledem k jednoduchosti technického øeení, které jsme
zvolili, a k pøedpokládanému profitu nemocných pøi pøedsunutí neinvazivní ventilace do terénu jsme se rozhodli upoøádat
randomizovanou multicentrickou prospektivní klinickou studii, která by porovnala efekt standardní léèby kardiálního
plicního edému se standardní léèbou doplnìnou o pouití neinvazivní ventilace s pozitivním endexpiraèním pøetlakem
(PEEP) v pøednemocnièní fázi oetøení a zároveò by porovnala úèinnost dvou rùzných úrovní PEEPu. Rozhodli jsme se
nepouít variantu CPAP masky se systémem Boussignac (který by zajistil konstantní hladinu pøetlaku s nejlepí tolerancí),
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nebo v tomto pøípadì je hodnota tlaku v dýchacích cestách
závislá na vysokém prùtoku kyslíku nebo dýchací smìsi,
u nìkterých typù a 35 l/min., co by vyadovalo dva pøívody
dýchací smìsi nebo O2. Rovnì jsme vylouèili pouití ventilátorù vyí tøídy s reimem CPAP.
Technické øeení pro studii 4P je popsáno v následujícím
textu.
Hypotézy
z Standardní léèba kombinovaná s neinvazivní ventilací formou PEEPu v PNP u nemocných s kardiogenním plicním
edémem vede k rychlejí úpravì ventilaèních a respiraèních parametrù v období do pøedání pacienta v nemocnici.
z Neinvazivní ventilace s fixní hodnotou PEEPu 5 cm H2O
v PNP u nemocných s kardiogenním plicním edémem je
stejnì úèinná jako uití PEEPu v hodnotì 10 cm H2O.
Zaøazovací a vyøazovací kritéria
Do studie budou zaøazeni pacienti s pøedpokládaným kardiálním plicním edémem, kteøí splòují následující kritéria:
z spontánnì ventilující pacient pøi vìdomí
z klidová dunost s dechovou frekvencí >25 dechù/min
z periferní saturace O2 <90 % pøi inhalaci vzduchu
z poslechový nález vlhkých chropù a ortopnoe
z hypertenze nebo normotenze, resp. TKs >100 mm Hg
z pøedpokládaná schopnost spolupráce pøi neinvazivní ventilaci
Do studie nebudou zaøazeni pacienti, u kterých se vyskytuje jedno èi více následujících kritérií:
z nutnost intubace pro protekci dýchacích cest nebo pro poruchu vìdomí
z bradypnoe <8 dechù/min
z hypotenze
z bradykardie <40/min
z závané komorové arytmie
z supraventrikulární tachyarytmie (fibrilace síní, flutter síní,
síòová tachykardie) s akcí komor >180/min
z klidová bolest na hrudi v posledních 3 hodinách
z akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI)
z jiná pøíèina akutní respiraèní insuficience ne kardiální
plicní edém
z konstituce oblièeje neumoòující pouití masky
pro neinvazivní ventilaci
z jiná zjevná pøíèina dunosti ne kardiální plicní edém
(pneumotorax, astma bronchiale)
z známá tìká aortální stenóza.
Jako primární cíle jsou stanoveny:
 vzestup SatO2 pøi pøedání na >95 %
 pokles dechové frekvence na <16/min v jednotlivých
skupinách
 èas potøebný k dosaení 90 % SatO2 od poèátku
oxygenoterapie
Sekundární cíle:
z srovnání zmìny SatO2 a dechové frekvence do pøedání
v jednotlivých skupinách
z srovnání zmìny krevního tlaku a tepové frekvence
do pøedání v jednotlivých skupinách
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

L É K A Ø S K É

z srovnání subjektivní úlevy na analogové kále od 1 do 10
do pøedání v jednotlivých skupinách
z èetnost selhání neinvazivní ventilace a pøíèiny
z srovnání èetnosti intubací a mortality v PNP
z srovnání hodnoty MEES v jednotlivých skupinách
z srovnání èetnosti nutnosti pouití neinvazivní ventilace
v nemocnici, délky hospitalizace a 7-denní mortality
v jednotlivých skupinách
Studie je plánovaná jako randomizovaná a pacienti budou
náhodnì zaøazeni do jedné ze tøí skupin:
Skupina A: standardní péèe + neinvazivní ventilace s hodnotou PEEPu 10 cm. Ve skupinì A bude pøi zahájení
nastavena hodnota 5 cm H2O a co nejrychleji dle
tolerance pacienta dosaena hodnota 10 cm H2O.
Skupina B: standardní péèe + neinvazivní ventilace metodou
PEEP. Ve skupinì B bude ihned pøi zahájení nastavena hodnota 5 cm H2O a tato hodnota se dále bìhem transportu nebude mìnit.
Skupina C: standardní péèe bez pouití neinvazivní ventilace v pøednemocnièní péèi. Uije se oxygenoterapie polomaskou.
Do kadé skupiny bude zaøazeno 70 pacientù. Randomizaèní centra budou na vech operaèních støediscích, kam spadají
zúèastnìná stanovitì, ve Støedoèeském kraji se bude úèastnit
12 stanovi a jednáme jetì se Zdravotnickou záchrannou
slubou kraje Vysoèina a se Zdravotnickou záchrannou slubou Jihoèeského kraje. Randomizace bude probíhat obálkovou metodou. Bude vytvoøeno 210 randomizaèních lístkù,
a to 70 s nápisem Skupina A, 70 Skupina B a 70 s nápisem Skupina C. Kadý lístek s poøadovým èíslem bude zalepen do obálky s oznaèením studie a po promíchání budou
obálky rozmístìny na jednotlivá operaèní støediska. Pøi zaøazování pacienta se lékaø v terénu spojí s operaèním støediskem
standardním zpùsobem (vysílaèkou nebo mobilním telefonem) a vyjádøí úmysl randomizovat pacienta. Operátor vylosuje jednu z obálek a sdìlí zasahujícímu lékaøi skupinu, do
které bude pacient zaøazen. Operátor na randomizaèní list poté zapíe jméno a identifikaèní údaje pacienta, datum výjezdu
a èíslo výjezdu, èíslo posádky a stanovitì a jméno lékaøe  to
ve pro snazí dohledání údajù koordinátory studie. Výsledek
randomizace zapíe do dokumentace i zasahující lékaø. Podle
výsledku randomizace se bude øídit zpùsob ventilace (podání
kyslíku polomaskou nebo neinvazivní ventilace), standardní
léèba farmakologická i nefarmakologická tím nebude ovlivnìna.
Protokol provedení
z Standardní klinické vyetøení pacienta. Bìhem vyetøení lze
chystat obvyklé zajitìní, jako je monitorace EKG, zajitìní
periferního ilního pøístupu, monitorování saturace O2 v periferní krvi (SatO2), naloení nekrvavé venepunkce a pøípadnì zahájení oxygenoterapie bìnou maskou.
z Natoèení 12 svodového EKG k vylouèení STEMI. Pøi zjitìní STEMI standardní terapie bez zaøazení do studie a transport do kardiocentra.
z Zhodnocení kritérií pro zaøazení a nezaøazení.
z Zápis sledovaných parametrù do pracovního listu.
z Randomizace  èas potøebný pro randomizaci je moné vy19
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plnit chystáním lékù pro standardní terapii a pøípadnì zahájit jejich podávání.
z V pøípadì randomizace do skupiny C (standardní léèba) zahájení standardní terapie nebo pokraèování v ní tak, jak je
obvyklé (viz dále v textu).
z V pøípadì randomizace do skupiny A nebo B (standardní
léèba + PEEP) zahájení standardní terapie nebo pokraèování v ní a paralelnì s tím zahájení neinvazivní ventilace pomocí PEEPu. Pøesný postup pro pouití neinvazivní ventilace je uveden v dalím textu.
z Bìhem transportu pokraèujeme v kontinuálním monitorování EKG a SatO2, semikontinuálnì dechové frekvence a krevního tlaku.
z Pøi dosaení hodnoty SatO2 = 90 % zapsání èasu do pracovního listu.
z Pøi pøedání zmìøíme a zapíeme stejné parametry jako pøi
vstupním vyetøení.¨
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Standardnì uívané léky:
 morphin v øedìní 1 mg/ml v titrovaném podávání
po 2 mg do maximální dávky 10 mg
 isosorbid-dinitrát (Isoket®) nebo glycerol-trinitrát, tedy
nitroglycerin (Perlinganit®) v bolusové dávce dle potøeby (bìnì 2  4 mg) s následným titrovaným podáváním
po 1  2 mg i.v. bolusovì podle reakce krevního tlaku
nebo ev. kontinuálnì v dávce 1  10 mg/kg/hod.
 furosemid v doporuèené úvodní dávce 40 mg.
Neinvazivní ventilace s pouitím PEEP
Neinvazivní ventilace pomocí PEEP bude probíhat pomocí
jednoduchého systému jak ho ukazuje obrázek 1.

Pacientùm je potøeba dát podepsat informovaný souhlas,
a to dle jejich klinického stavu a dle zásad Helsinské deklarace, nicménì s ohledem na specifické okolnosti péèe v urgentních
stavech. Pro podmínky urgentní péèe, a tím spíe pøednemocnièní, se pøipoutí získání informovaného souhlasu co nejdøíve, jak je to moné. Potøebná léèba nesmí být odkládána
kvùli pouèení pacienta, a pokud je urèitý symptom, znemoòující plné pouèení pøedem (v tomto pøípadì hypoxie)
charakteristikou celé studované skupiny, je moné získání
souhlasu v okamiku klinického zlepení a plné mentální
kompetence pacienta (Coats; Lewis, 2009).
Standardní léèba
Pouitím typu ventilace není standardní léèba nijak dotèena:

Obrázek 1. Systém pro pouití neinvazivní ventilace

Nefarmakologická standardní terapie
 nekrvavá venepunkce
 poloha vsedì, resp. v polosedì
 do randomizace lze pouít oxygenoterapii maskou s prùtokem maximálnì 10 l/min.
Farmakologická standardní terapie
Typický pacient s kardiálním plicním edémem s hypertenzí nebo s normotenzí má pøevánì diastolickou dysfunkci
levé komory srdeèní, systolická funkce levé komory srdeèní (obvykle popisovaná ejekèní frakcí levé komory) je normální nebo mírnì sníená a obvykle nemá hypervolemii
(otoky dolních konèetin, ascites apod). Hlavním léèebným
mechanizmem je redukce krevního tlaku, sníení preloadu
venodilatací a ventilace proti PEEPu resp. CPAPu. Proto je
hlavním léèebným postupem titrované podání morphinu,
titrované podávání isosorbid dinitrátu nebo perlinganitu ve
velké dávce a bolusové podání furosemidu v malé dávce
(Cotter et. Al, 1998). Opaèné schéma (velká dávka furosemidu, napø. 1 amp furosemid forte i.v. apod. a malá dávka
nitrátù) je spojené s horími výsledky a vede k následné hypovolemii.
Tento postup mùe být samozøejmì modifikován u nemocných s hypertenzní a dekompenzací chronického srdeèního
selhávání, kteøí mohou vyadovat vyí dávku furosemidu pro
jeho chronické uívání a/nebo pøítomnost otokù.
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Obrázek 2: Pøíprava studie

Prùtok kyslíku bude po naplnìní rezervoáru nastaven na
15 l/min. a hodnota PEEP bude nastavena na 5 cm H2O (ve
skupinì B koneèná hodnota), ve skupinì A s co nejrychlejím dosaením hodnoty 10 cm H2O. Systém kromì pøísunu
kyslíku nevyaduje pøísun vzduchu a je pøedpokládaná inhalace 100 % O2. Tìsnící maska pro neinvazivní ventilaci
je pøi pouití pøipevnìna k oblièeji speciálními popruhy.
PEEP ventil s otoèným regulátorem je pøipevnìn na konci
výdechové trubice. Pouije se bakteriální filtr tak, jak je
obvyklé.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010
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Indikace pøedèasného ukonèení neinvazivní ventilace v PNP
jsou:
 výrazná intolerance pacientem
 dosaení indikace intubace a umìlé plicní ventilace
 hemodynamická nestabilita vèetnì závaných arytmií
 vznik akutního infarktu myokardu.
Monitorování pacienta
Sledované parametry pøed léèbou: krevní tlak, tepová frekvence, SatO2, dechová frekvence.
Sledované parametry bìhem léèby: kontinuálnì EKG,
SatO2 (zápis kadých 5 minut), semikontinuálnì krevní tlak
(zápis kadých 10 minut), tepová frekvence (zápis kadých 5
minut), dechová frekvence (zápis kadých 5 minut).
Sledované parametry pøi pøedání: krevní tlak, tepová frekvence, SatO2, dechová frekvence.
Navíc ve skupinì A: èas nasazení masky, èas dosaení
90 % SatO2, èas ukonèení neinvazivní ventilace (optimálnì
totoný s èasem pøedání), pouitá hodnota PEEPu (pokud by
se nedosáhlo hodnoty 10 cm H2O).
Navíc ve skupinì B: èas nasazení masky, èas dosaení
90 % SatO2, èas ukonèení neinvazvní ventilace (optimálnì totoný s èasem pøedání),.
Kritéria pro intubaci a umìlou plicní ventilaci
 zhorování stavu vìdomí a/nebo vznik bezvìdomí v prùbìhu oetøování  GSC ménì ne 9
 známky zhorování respiraèní insuficience  SatO2
i pøes léèbu podle definice v kadé skupinì < 80 %
a/nebo dechová frekvence >35/min
 náhlá zástava obìhu, nutnost kardiopulmonální resuscitace
Praktické poznámky k protokolu studie
Pacient je vìtinou doma a první fáze oetøení probíhá také
doma, zatímco neinvazivní ventilace bude k dispozici a v sanitním voze. Proto kritéria zaøazení a nezaøazení zhodnotíme
pøi prvním kontaktu s pacientem, vìtinou v bytì pacienta.
Tam lze provést zajitìní a zmìøení vstupních hodnot, pøípadnì zahájit oxygenoterapii, nekrvavou venepunkci a podat první
bolus lékù. Pacienta bychom vak mìli pøesunout do sanitního vozu co nejrychleji, co nejdøíve randomizovat a co nejdøíve zahájit neinvazivní ventilaci. Za vstupní kritéria povaujeme
první zjitìné hodnoty na místì. Proto pokud dojde k mírnému zlepení stavu pøed pøesunem pacienta do sanitního vozu,
pak v sanitním voze splnìní kritérií nepøehodnocujeme.
Neinvazivní ventilace u pacienta s respiraèní insuficiencí
bez pneumotoraxu není kodlivá. Proto ji, pokud je k ní pacient
randomizován, zahájíme co nejdøíve a neèekáme zda zaberou
èi nezaberou léky. Jde o úèinný a bezpeèný léèebný postup
a zjiujeme jeho úèinnost u celé populace s plicním edémem,
nikoliv u nemocných u kterých konzervativní léèba nemá
oèekávaný efekt.
Bolest na hrudi jako kritérium nezaøazení musí být typická
kardiální bolest. Pokud se jedná o rùzná píchání, øezání apod.
na atypických místech hrudníku, nepovaujeme ji za kontraindikaci.
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Pøítomnost spastických poslechových fenoménù je u plicního edému obvyklá vìc (astma mixtum). Proto pokud jsou
spastické fenomény pøítomny, ale nejsou dominující a dalí
kritéria svìdèí pro kardiální plicní edém, pacienta lze zaøadit.
Závìr
Neinvazivní ventilace se ve zdravotnických zaøízeních pouívá rutinnì a s ovìøeným profitem pro pacienty. Studie, zahajovaná v èervnu 2010, by mìla prokázat monost rutinního
pouívání i v pøednemocnièní péèi, a to s minimální nároèností jak technicky, tak ekonomicky. Pokud se hypotézy
o efektivitì potvrdí, mùe neinvazivní ventilace rozíøit monosti léèby v terénních podmínkách.
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Abstrakt
Medicína divoèiny (wilderness medicine) zahrnuje postupy urgentní medicíny v pøípadech, kdy mezi hlavní atributy poskytované péèe patøí
obtíný pøístup k pacientovi, limitované vybavení a extrémní klimatické podmínky, které negativnì ovlivòují stav pacienta. Dále do oboru
patøí ve vyspìlých zemích vzácné pøíèiny zdravotního postiení, atypická a závaná rizika pro zasahující záchranáøe, technicky nároèný
zpùsob záchrany a obtíný transport postieného do normální civilizace. V první èásti èlánku o vybraných akutních stavech z oblasti
medicíny divoèiny popisují autoøi situaci, která se v Èechách vyskytuje vzácnì, ale pøesto mùe vyadovat zásah zdravotnické záchranné
sluby: lavinovou nehodu. Celkové zasypání snìhem pøi lavinové nehodì pùsobí na organizmus triádou patofyziologických mechanizmù:
hypotermie, hypoxie a hyperkapnie, které vyadují specifický postup v pøednemocnièní i èasné nemocnièní péèi.
Klíèová slova: medicína divoèiny  lavinová nehoda  hypotermie  zástava obìhu  první pomoc  tøídìní  zdravotnická záchranná sluba
(ZZS)  mimotìlní obìh

Abstract
Wilderness medicine covers a practice of emergency medicine in which the main atributes of provided care include difficult patient access,
limited equipment, and environmental extremes worsening patient´s condition. Furthermore, it includes uncommon causes of medical
emergencies in developed countries, atypical and significant risks to the rescuers, technically difficult patient´s rescue, and complicated
transport back to the friendly environment. In the first part of the article covering selected wilderness emergiencies, the authors describe
situation which is rare in the Czech Republic, but may sometimes require response of the emergency medical services: an avalanche
accident. In completely-buried avalanche victim, a characteristic patophysiological triad, including hypoxia, hypercapnia and hypothermia,
requires specific approach in both prehospital and in-hospital settings.
Key words: wilderness medicine  avalanche accident  hypothermia  cardiac arrest  first aid  triage  emergency medical services
(EMS)  extracorporeal circulation
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Úvod
Medicína divoèiny (wilderness medicine) zahrnuje postupy urgentní medicíny v pøípadech, kdy mezi hlavní atributy
poskytované péèe patøí (1) obtíný pøístup k pacientovi, (2)
limitované zdravotnické vybavení pro poskytnutí primární
péèe v terénu a (3) extrémní klimatické podmínky, které negativnì ovlivòují klinický stav pacienta. Dalími spoleènými
jmenovateli tohoto oboru jsou mnohdy a kuriózní, ve vyspìlé civilizaci vzácné pøíèiny zdravotního postiení, atypická
a závaná rizika pro zasahující záchranáøe, technicky nároèný
zpùsob záchrany (napø. s vyuitím lanových technik nebo jiného speciálního vybavení), a èasto obtíný a èasovì zdlouhavý transport zpìt do normální civilizace. Léèebná péèe
poskytovaná v tìchto situacích vyaduje uplatòování specifických postupù s pøihlédnutím k výe uvedeným faktorùm.
Prioritou zásahu je vdy posouzení potencionálních rizik pro
záchranný tým. Technika provedení zásahu v nehostinném
prostøedí je stejnì dùleitá, jako znalost specifických postupù
a algoritmù pro poskytování zdravotní péèe.
Ve Spojených státech byla v roce 1983 zaloena odborná
spoleènost Wilderness Medical Society, specializovaná na
medicínu divoèiny, na jejím vzniku se podíleli tøi kaliforntí
lékaøi: Paul Auerbach, Ed Geehr a Ken Kizer. Spoleènost poskytuje poradenské sluby a zajiuje kolení zdravotnického
personálu, který pracuje v extrémních podmínkách.
Spoleènost vydává èasopis Wilderness & Environmental
Medicine Journal a praktická doporuèení pro akutní medicínu
divoèiny (Practice Guidelines for Wilderness Emergency
Care). Paul Auerbach je autorem svìtoznámé kniní publikace Wilderness Medicine, která patøí trvale k bestsellerùm.
Bìné klimatické a geografické podmínky v Èeské republice nejsou z hlediska poskytování zdravotní péèe rizikové,
avak i zde mùeme být výjimeènì konfrontováni s problematikou medicíny divoèiny.
Z dùvodu nízké èetnosti zásahù záchranných slueb v extrémních podmínkách, a mnohdy nedosateèné materiální a teoretické pøipravenosti zasahujících týmù, pøipravili autoøi výbìr
nìkolika typických stavù z oblasti wilderness medicine,
s nimi se ji opakovanì setkali pøi poskytování pøednemocnièní neodkladné péèe. Text je rozdìlen do dvou èástí, z nich
první je vìnována u nás vzácnì se vyskytujícím pøípadùm zasypání osob snìhem, typicky pøi lavinové nehodì (avalanche
accident). Kritickou velièinou je v takovém pøípadì èas a léèebný algoritmus se v øadì aspektù odliuje od bìné praxe.
Posádky LZS Hradec Králové zasahovaly u dvou pøípadù lavinových nehod v Krkonoích (2005 a 2008), pøi nich byly
vyuity vechny doporuèené monosti léèby. V posledních letech pøibývá také pøípadù zasypání osob snìhem ze støech,
které se mohou vyskytnout kdekoliv. Mezi postienými bývají èasto dìti.
LAVINOVÁ NEHODA
Pøi lavinové nehodì zahrnuje profesionální pomoc (1) technickou záchranu (lokalizace a vyprotìní: Horská sluba), (2)
nároèný zásah zdravotnické záchranné sluby (nepøístupný terén, extrémní klimatické podmínky, primární transport na
vzdálené cílové pracovitì) a (3) vysoce specializovanou
nemocnièní péèi (napø. na kardiochirurgickém pracoviti s vyuitím mimotìlního obìhu). Sloitá koordinace a logistika zá-
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sahu neumoòují postupovat improvizovanì, ani by nebyly
zúèastnìné sloky na podobný zásah pøedem pøipraveny.
Optimální je vyuití operaèního støediska, které by mìlo disponovat pøedem zpracovaným a vyzkoueným postupem pro
tento typ nehody v konkrétní zemìpisné lokalitì, zohledòujícím a konkretizujícím spolupráci vech zúèastnìných sloek,
vèetnì spádového zdravotnického zaøízení.
Epidemiologie
Rozsáhlé analýzy pøeití lavinových nehod nejsou dostupné.
V naich nejvyích horách, Krkonoích, je evidováno celkem 39
lavinových svahù. Laviny s postiením osob jsou relativnì vzácné.
Podle dostupných údajù bylo v letech 1900 a 2005 pøi lavinových nehodách na èeské stranì Krkono zasypáno minimálnì
51 osob s letalitou 23,5 %. Prùmìrnì dochází k jednomu úmrtí za
8 let, ale v posledních letech obìtí znaènì pøibylo.
Spoleènost ICAR (International Commission for Alpine
Rescue), sdruující 17 zemí Evropy a severní Ameriky, se
dlouhodobì zabývá lavinovou problematikou a urèuje algoritmy postupù pro oetøování postiených osob. V období 1981
a 1998 zahynulo v zemích ICARu prùmìrnì 146 osob roènì
(rozmezí 82 a 226). Pøi lavinových nehodách bylo obvykle
postieno souèasnì více osob (medián 4), vìtinou zdravých
jedincù ve vìku kolem 20 let.
výcarské statistiky udávají 1886 zavalených lavinou v letech 1981 a 1998 s letalitou 23,0 %. Pøi èásteèném zasypání je letalita významnì nií (4 %) ne pøi zasypání celkovém
(70 %). Z celkového poètu postiených osob ve výcarsku
bylo celkovì zasypáno 39,0 % postiených, u 52,4 % z nich
byla smrt konstatována bezprostøednì po vyprotìní.
Patofyziologické poznámky
Lavinová nehoda pùsobí na organizmus komplexnì. Pøi
celkovém zasypání, tj. pøekrytí hlavy i trupu snìhem, se uplatòuje triáda patofyziologických mechanizmù: hypotermie,
hypoxie a hyperkapnie. Tyto mechanizmy se v literatuøe
souhrnnì oznaèují jako 3H syndrom (triple H syndrom).
Pøípadný úraz celkový stav dále zhoruje. Nejèastìjí pøímou
pøíèinou smrti bývá asfyxie (60  92 %), mení poèet postiených umírá následkem úrazu (5  25 %) nebo podchlazení (7 %).
Pøeití lavinové nehody závisí na 4 prognostických faktorech: (1) dobì zasypání, (2) pøítomnosti vzduchové kapsy
a prùchodnosti dýchacích cest, (3) tìlesné teplotì a (4)
plazmatické koncentraci draslíku.
Po pøeití lavinové nehody mùe vzniknout posttraumatická stresová porucha (poruchy spánku, nechutenství, úzkostné stavy, deprese) vyadující dlouhodobou psychologicko-psychiatrickou péèi.
Èasový faktor
Klíèovou determinantou pøeití po celkovém zasypání lavinou je èas do vyprotìní. Závislost pravdìpodobnosti pøeití
na èase je vyjádøována graficky jako tzv. køivka pøeití (survival curve)  (obr. 1). Prudký pokles ance na pøeití (z 91 %
na 34 %) nastává mezi 18. a 35. minutou od nehody, kdy postiení bez vzduchové kapsy pøed oblièejem umírají v dùsledku akutní asfyxie. Mezi 35. a 90. minutou je køivka pøeití
oplotìlá (tzv. latentní fáze). V tomto období mají anci na
pøeití osoby s pøítomností vzduchové kapsy.
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V experimentu se po 30minutové ventilaci do vzduchové kapsy koncentrace O2 sníila na 10 % a CO2 stoupla na 6 %. Mnoho
dobrovolníkù celý pokus nedokonèilo z dùvodu extrémního pocitu dunosti. V dalím pokusu byla zjitìna monost vyuít
vzduch ze snìhové masy a po dobu 90 minut, pokud je z prostoru odvádìn vydechovaný CO2. Nasycení okolního snìhu
oxidem uhlièitým sniuje dostupnost kyslíku (displacement
asphyxia). Znalost tohoto mechanizmu byla vyuita pøi konstrukci pomùcky AvaLung (Black Diamond Equipment, USA).

Obr. 1: Køivka pøeití po kompletním zasypání snìhem
(podle Brugger H et al. Resuscitation 2001)

Dalí pokles pøeití nastává v 90. minutì, která je povaována za limitní èas pro vyprotìní profesionálními záchranáøi. V této dobì se èasto na vnitøní stranì vzduchové kapsy vytváøí ledová vrstva, která zabraòuje dalí difúzi dýchacích plynù ze snìhu. Od 130. minuty, kdy dùsledkem hypotermie
a pomale nastupující asfyxie umírá vìtina postiených s uzavøenou vzduchovou kapsou, je ance na pøeití ji velmi nízká (< 3 %).
Nejdelí zdokumentované zasypání lavinou bez následkù je
44 hodin?! (Itálie, 50. léta). Recentní kazuistiky popisují kvalitní pøeití zasypání snìhem po dobu 24 hodin (24letá ena,
USA, 2004) a 20 hodin (25letý snowboardista, výcarsko,
2002).
Vzduchová kapsa
Vzduchová kapsa (air pocket) je definována jako prostor
jakékoliv velikosti pøed ústy a nosem postieného pøi prùchodných dýchacích cestách. Za vzduchovou kapsu lze povaovat i pouze prùchodné dýchací cesty. Velikost vzduchové
kapsy bývá obvykle jen nìkolik centimetrù a mùe být pøi
usilovných pokusech o vyprotìní obìti pøehlédnuta. Zkuení
zachránci dokáí naopak identifikovat velmi malé vzduchové
kapsy, nìkdy pokryté zevnitø ledovou krustou (zmrzlý vydechovaný vzduch). Patofyziologické úèinky ventilace ze vzduchové kapsy pod snìhem nejsou zcela objasnìny, zejména
s ohledem na bezpeèný èasový limit zasypání. Údaje z praxe
vak ukazují, e doba dvou hodin je reálnì sluèitelná s pøeitím i pøi existenci kapsy velmi malých rozmìrù.
Asfyxie je nejèastìjí pøíèinou smrti dùsledkem lavinové
nehody. Asfyxie nastává akutnì pøi úplné obstrukci dýchacích
cest snìhem nebo kamennou sutí, èastìji je vak zpùsobena a
v prvních 15 a 30 minutách zpìtným vdechováním vzduchu
pøi nepøítomnosti vzduchové kapsy. Ve vydechovaném vzduchu je pøiblinì 16 % O2 a 5 % CO2. Rychlost nástupu asfyxie
závisí na velikosti vzduchové kapsy  vìtí prostor umoòuje
difúzi plynù do snìhu na výraznì vìtí ploe. Pøi dýchání do
vzduchové kapsy o objemu 0,5 m3 dochází ke ztrátì vìdomí
a za 88 minut. Závislost byla prokázána mezi SpO2 a hustotou snìhu, resp. procentuálním zastoupením vzduchu ve snìhové mase (obvykle 40 a 85 %). Zmrznutí vnitøní strany kapsy
po natátí snìhu vlivem teplejího vydechovaného vzduchu
znemoní difúzi plynù a proces smrtící asfyxie urychlí.
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Tìlesná teplota
Hypotermie (podchlazení), definovaná jako pokles tìlesné
teploty pod 35 °C, hraje pøi zasypání snìhem mení úlohu,
ne se pùvodnì pøedpokládalo. Základní princip no one is
dead until warm and dead lze pøi lavinové nehodì pouít
omezenì. Klinicky významná hypotermie se vyskytuje pouze
u 22 % postiených z lavinových nehod. S ohledem na dostupné metody a výsledky léèby má vak správný management hypotermie zásadní význam. Po zasypání lavinou dosud
pøeil èlovìk nejnií tìlesnou teplotu 19 °C (1982).
V experimentu na zdravých dobrovolnících byl pod snìhovou vrstvou prùmìrný pokles teploty tìlesného jádra
1,3 °C/hod. V retrospektivní studii reálných lavin vak byla
rychlost a 8 °C/hod. Zatím nejvyí zdokumentovaná ochlazovací rychlost byla 9 °C/hod pøi 100minutovém zasypání
v hloubce 3 metry. K razantnímu poklesu teploty vak dochází i pøi vyproování a transportu.
Pro stanovení závanosti hypotermie v pøednemocnièní péèi je doporuèeno pouívání tzv. výcarské klasifikace hypotermie, která je zaloena na rychlém zhodnocení hlavních
symptomù (tab. 1).

Plazmatická koncentrace draslíku
Protrahovaná asfyxie pøi zasypání snìhem zpùsobuje nárùst
plazmatické koncentrace draslíku. est retrospektivních klinických studií a tøi kazuistiky podporují hypotézu, e kalémie
predikuje anci na pøeití u kompletnì zasypaných osob.
U podchlazených, kteøí lavinu pøeili, byla prùmìrná kalémie
4,25 mmol/l, zatímco u zemøelých 9,95 mmol/l. V dalí práci
byli sledováni pacienti se zástavou obìhu a indikovaní k ohøevu pomocí mimotìlního obìhu. Obnovení spontánního obìhu
bylo dosaeno u postiených s kalémií 5,0 mmol/l, zatímco
u zemøelých byl medián 8,7 mmol/l. Historicky nejvyí kalémie s kvalitním pøeitím zástavy obìhu po lavinové nehodì
byla 6,4 mmol/l u dospìlého pacienta (resp. 11,8 mmol/l u dítìte po pobytu v ledové vodì bez asfyktické sloky).
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Odborníci v souèasné dobì preferují názor, e resuscitaci
nelze ukonèit pouze na základì jedné laboratorní hodnoty,
nicménì lze ji vyuít k podpoøe rozhodování o pøípadném
ukonèení resuscitace na základì posouzení klinického stavu
pacienta. Normální hodnota kalémie na druhou stranu opravòuje personál k pokraèování v úsilí obnovit obìh i s vyuitím
velmi nákladných metod. Pøípad úspìné resuscitace s vyuitím mimotìlního obìhu po 60minutovém zasypání v hloubce
2 metry, trváním zástavy obìhu 205 min a vstupní kalémií
4,5 mmol/l tento názor potvrzuje.
Trauma
Riziko vzniku poranìní závisí na sloení snìhu a charakteru terénu. Údaje z Innsbrucku získané studiem 105 osob celkovì zasypaných lavinou v letech 1996 a 2005 prokázaly incidenci ivot ohroujících nebo smrtelných úrazù < 10 %.
Nejèastìji poranìnou oblastí tìla byly konèetiny, hrudník
a páteø. Úraz byl pøímou pøíèinou smrti pouze u 2 obìtí (5,6 %).
V obou pøípadech se jednalo o dislokovanou zlomeninu krèní páteøe s transverzální míní lézí. Data ze Spojených státù
dokládají vyí výskyt úrazù oproti Evropì, ale soubory obsahují malý poèet pacientù. V Utahu (USA) byla vechna traumatická úmrtí zpùsobena kraniocerebrálním poranìním.
Doporuèený postup
V pøípadì zásahu u lavinové nehody musí balancovat rozhodování záchranného týmu mezi snahou co nejrychleji vyprostit zavalené osoby a potenciálními riziky pro záchranáøe.
Vechny zasahující osoby musí být vybaveny minimálnì lavinovým pøístrojem (tzv. pieps), co platí bez výjimky
i pro èleny posádek zdravotnické záchranné sluby. Vybavení
postiených osob lavinovými pøístroji zvýilo v Rakouských
statistikách ance na pøeití z 32 % na 42 %. Profit z kvalitního vybavení mùe být jetì vyí, pokud jej laici dokáí
správnì vyuít.
Klíèovou úlohu pøi záchranné akci hraje èas  time is life.
Podle køivky pøeití mùe pøeít bez následkù 90 % celkovì zasypaných osob pøi vyprotìní do 18 minut, co je doba, za kterou se na místo nikdy nedostanou profesionální záchranné týmy.
K vyprotìní osoby z hloubky 1 m musí být pøemístìno pøiblinì 1,5 tuny snìhu! Zásadní význam má proto pomoc ostatních
svìdkù nehody, z nich kadý by mìl mít vlastní a kompletní
kvalitní lavinovou výbavu (vyhledávaè, sonda, lopata). Èasový
limit do vyprotìní zbylých osob profesionálními záchranáøi má
být 90 minut, kdy je reálná záchrana postiených s uzavøenou
vzduchovou kapsou a volnými dýchacími cestami.
V dobì do 35 minut je selhání vitálních funkcí zpùsobeno
nejèastìji akutní asfyxií pøi obstrukci dýchacích cest nebo
kompresi hrudníku snìhovou masou, ale nikdy ne podchlazením. Lokalizace a vyhrabání obìti proto musí probíhat co nejrychleji. Po více ne 35 minutách se vak hypotermie ji mùe
klinicky projevit, i v podobì reverzibilní pøíèiny zástavy obìhu. Vyproování proto musí probíhat opatrnì, aby nedolo
mj. k nechtìné destrukci vzduchové kapsy, její nález má zásadní rozhodovací význam.
Prevence tepelných ztrát
Ihned po vyprotìní osoby musí být zahájeny kroky k minimalizaci úèinkù hypoxie a hypotermie. U bìhem vypro-
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ování je nutné zabránit neetrným pohybùm konèetin, abychom nevyvolali fibrilaci komor pøesunem chladné krve z periferie k srdci. Tento mechanizmus je oznaèován jako
syndrom smrti ze záchrany.
Po vyprotìní je cílem zabránit dalímu poklesu tìlesné
teploty. Vdy musí být zajitìna izolace zabraòující ochlazování tìla úèinkem vìtru a chladu. Pasivní ohøívání mùe být
zahájeno pomocí pokrývek, hliníkové fólie nebo vícevrtstvého termozábalu. K aktivnímu zevnímu ohøívání jsou nejèastìji pouívány chemické termobalíèky (heat-packs) pøiloené
na trup a do blízkosti cév (krk, podpaí, tøísla). Velkou výhodou je pøístrojové vybavení k ohøívání infúzních roztokù (napø. Warming Infusion Bag, Boscarol, Itálie).
Èasné pøiloení krèního límce a celková imobilizace vakuovou matrací je nedílnou souèástí postupu.
Zajitìní dýchacích cest a vstupu do cévního øeèitì
Inhalace ohøátého kyslíku (42  44 °C) je jediným moným
zpùsobem vnitøního aktivního ohøívání mimo nemocnici, ale
v Èeské republice není technické vybavení k dispozici. U postiených v bezvìdomí je provedeno zprùchodnìní dýchacích cest pøedsunutím dolní èelisti. Doporuèeným zpùsobem
definitivního zajitìní dýchacích cest je tracheální intubace
k zajitìní dokonalé oxygenace a ventilace pøi asfyxii.
Vzhledem k centralizaci obìhu bývá zajitìní periferního
ilního vstupu obtíné nebo nemoné. Výhody ilního vstupu je nutné zváit s ohledem na riziko dalího prochladnutí pøi
obnaování konèetin a pøedpokládanou dobu transportu.
Výhodu dnes pøedstavuje vybavení k zajitìní intraoseálního vstupu (napø. EZ-IO, Vidacare, USA). Doporuèeným základním infúzním roztokem je 0,9 % NaCl a/nebo 5 % roztok
glukózy.
Neodkladná resuscitace
Pøi kontrole obìhu u podchlazení s nízkým srdeèním výdejem mohou být pulzace na velkých tepnách snadno pøehlédnuty (vita minima). Pøi zástavì obìhu (nebo nejistotì) musí
být okamitì zahájena neodkladná resuscitace. Profesionální
týmy vyprostí z laviny asi 86 % postiených ji se zástavou
obìhu, nebo se zøídka dostanou na místo v prvních 35 minutách (kritický inflekèní bod na køivce pøeití). Pøíèinou zástavy je zpravidla obstrukèní asfyxie. U postiených s volnými
dýchacími cestami a vzduchovou kapsou vak mùe být pøíèinou hypotermie, co nelze v terénu odliit.
ICAR proto formuloval algoritmus rozhodovacího postupu
v terénu  on-site triage (obr. 2), který umoòuje lékaøi záchranné sluby rozhodnout o dalím postupu: (1) ukonèení resuscitace na místì pøi pøedpokladu ireverzibilní asfyxie nebo
(2) pokraèování v resuscitaci u postiených s potenciálnì reverzibilní hypotermií.
Algoritmus vyèleòuje postiené s dobou kompletního zasypání ≤ 35 minut, kteøí jsou léèeni podle obecnì platných doporuèení pro neodkladnou resuscitaci. Laici pokraèují v resuscitaci a do jejich vyèerpání nebo pøíjezdu lékaøe. Lékaø
pak mùe pøi asystolii ukonèit rozíøenou neodkladnou resuscitaci po 20 minutách.
Postiení s èasem zasypání > 35 minut podléhají odliné
strategii léèby. Pokud je nalezena vzduchová kapsa a dýchací cesty zùstaly prùchodné, musí být zástava obìhu pova-
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Obr. 2. Pøednemocnièní péèe u pacienta vyprotìného z laviny
(pøeloeno podle Brugger et al. Resuscitation 2001)

ována za dùsledek reverzibilní hypotermie a resuscitace je
provádìna a do ohøátí pacienta pomocí mimotìlního obìhu
(no avalanche victim with air pocket is dead until warm and
dead). Pøi teplotì < 30 °C nejsou indikována ádná farmaka, po dosaení 30 °C jsou léky podávány s dvojnásobnými
intervaly mezi dávkami (napø. adrenalin kadých 6 a 10 minut). Teprve po vzestupu nad 35 °C je pokraèováno v bìném
dávkování. Pøi fibrilaci komor jsou indikovány maximálnì
tøi defibrilaèní výboje. Pøi neúspìchu jsou dalí pokusy odloeny do vzestupu teploty nad 30 °C.
Resuscitace není zahájena pouze pøi zjevném poranìní nesluèitelným s pøeitím nebo zmrznutí hrudníku postieného,
který neumoòuje zahájení srdeèní masáe.
Smìøování a transport
Zasahující posádka záchranné sluby rozhoduje o zpùsobu
a cíli primárního transportu do vhodného zdravotnického zaøízení: (1) spádové nemocnice s jednotkou intenzivní péèe nebo (2) nemocnice schopné zajistit léèbu pomocí mimotìlního
obìhu (obr. 2).
Pacienti se zástavou obìhu jsou za kontinuální resuscitace primárnì transportováni na nejblií pracovitì vybavené
mimotìlním obìhem. S ohledem na klimatické podmínky je
doporuèen transport vrtulníkem LZS. Vhodné je vyuití resuscitaèního pøístroje (napø. AutoPulse nebo LUCAS).
Pøi nemonosti transportu nebo pøijetí na kardiochirurgické
pracovitì je alternativou rychlé stanovení kalémie v nejblií nemocnici (pozor na falené hodnoty pøi crush syndromu!).
Pøi hodnotì kalémie > 12 mmol/l mùe být resuscitace
ukonèena. Hodnota > 7 mmol/l u dospìlého pacienta s asy-
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Obr. 3: Zásah LZS Hradec Králové pøi lavinové nehodì
v Krkonoích (prosinec 2008)

stolií, kdy je pøeití vysoce nepravdìpodobné, mùe pomoci
v rozhodování o ukonèení péèe v kontextu dalích individuálnì posuzovaných faktorù. Jinak musí být ihned zajitìn transport na kardiochirurgické pracovitì a do ohøátí postieného
pomocí mimotìlního obìhu nesmí být resuscitace pøeruena.
Kazuistika
Dne 26. prosince 2008 traverzovali tøi skialpinisté v Pramenném dole v Krkonoích. Pøiblinì v 13:00 si nasadili na
lye pásy a zaèali stoupat smìrem k Luèní hoøe. Pøi jedné
z otoèek uvolnili støihovým efektem deskovou lavinu, která
zasypala dvì osoby. Délka laviny byla pøiblinì 650 m a výka nánosu dosahovala 6 m. V 13:19 oznámila nehodu na tísòovou linku 155 (ZZS Libereckého kraje) ena, která sama
zùstala nad odtrhem laviny. Centrála Horské sluby Krkonoe
získala první informaci v 13:25 a operaèní støedisko ZZS
Královéhradeckého kraje v 13:26.
Posádka LZS Hradec Králové byla po upøesnìní místa nehody vyrozumìna v 13:30. Vrtulník v té dobì nebyl letuschopný z dùvodu nepøíznivých meteorologických podmínek,
ale po kontrole poèasí na radaru rozhodl velitel vrtulníku
o provedení zásahu. Posádka si pøipnula lavinové pøístroje
v reimu vysílání, byly doplnìny pohonné hmoty a naloen
resuscitaèní pøístroj AutoPulse.
Podle pøedem domluveného postupu s Horskou slubou zajiuje nejprve vrtulník dopravu psovodù s lavinovými psy,
aby byla zkrácena doba do nálezu postiených. V literatuøe je
pro oznaèení prvosledového týmu pouíváno oznaèení docs
and dogs (lékaøi a psi). Krajské zdravotnické operaèní
støedisko souèasnì vyádalo souèinnostní zásah praského vrtulníku Bell 412 Policie ÈR s vyí pøepravní kapacitou a palubním jeøábem.
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Obr. 4: Zásah LZS Hradec Králové pøi lavinové nehodì
v Krkonoích (prosinec 2008)

Obr. 5: Zásah LZS Hradec Králové pøi lavinové nehodì
v Krkonoích (prosinec 2008)

V 14:00 se do obtínì pøístupného lavinitì dostali první
psovodi Horské sluby, lavinu si rozdìlili na dvì èásti a zaèali okamitì s pátráním. Posádka LZS byla cestou poádána
o zmìnu kurzu do Pece pod Snìkou k vyzvednutí dalích
psù, ale vzhledem k inverzní oblaènosti nebylo moné zajistit
jejich kyvadlovou dopravu. Z Pece tak odletìl pouze psovod
s jedním nejschopnìjím lavinovým psem, a spolu se zdravotnickou posádkou byli dopraveni nad místo odtrhu. V blízkosti lavinitì nebylo moné pøistát, místo nebylo dosaitelné
ani snìnými skútry z údolí, pouze nároèným pìím výstupem
ze Svatého Petra nebo sjezdem na lyích ze høebenù.
Horská sluba potvrdila pátrání po jedné enì, kompletnì
zasypané snìhem. Po pøíletu policejního vrtulníku byl pomocí palubního jeøábu vysazen do lavinitì lékaø a zdravotnický
záchranáø s nejnutnìjím vybavením (lékaøský batoh,
AutoPulse, vakuová matrace, podvìsový vak). Pøed soumrakem se jednalo o poslední monost dopravení lékaøského
týmu na místo nehody. Poèasí bylo velmi nepøíznivé (mlha,
snìení, teplota 12,9 °C, nárazový vítr 5 m/s).
V 15:30 vysadil na høebenech vrtulník LZS Liberec jetì
jednoho psovoda z Jizerských hor. Do lavinitì tak bylo dopraveno celkem 60 záchranáøù se sedmi lavinovými psy!
Pokusy lokalizovat zasypanou pomocí vyzvánìní mobilního
telefonu nebylo úspìné. Psi znaèili na tøech místech, polská
horská sluba GOPR pomocí vyhledávaèe RECCO oznaèila
dvì místa, kde bylo zahájeno sondování.
36letá pohøeovaná ena byla nalezena v 16:30 v hloubce
asi 1 m a za asistence posádky LZS vyprotìna v 16:40  doba zasypání 200 minut. Po prvotním vyetøení byla zjitìna
zástava obìhu a hluboké podchlazení (orientaèní epitympanální teplota 15,9 °C). Vzhledem k pøítomnosti vzduchové
kapsy a volným dýchacím cestám byla podle doporuèení
ICAR okamitì zahájena rozíøená neodkladná resuscitace.
Pro ztuhlost íjových svalù a nemoný záklon hlavy byla k zajitìní dýchacích cest pouita laryngeální maska LMA-Fastrach
s následnou tracheální intubací pøes masku. Srdeèní masá
byla okamitì zahájena pomocí systému AutoPulse, který
pracoval spolehlivì 2 hod a 5 min.
Vrtulník LZS nemohl provést vyzvednutí pacientky z lavinitì kvùli mlze, tmì a snìení, a vyèkával na vrchlabském

heliportu. Postiená byla za kontinuální resuscitace
AutoPulsem transportována na kanadských saních nejprve
3 km pìky k lesní pìinì, odtud za pomoci snìného skútru
do pindlerova Mlýna, dále 15 km sanitou rychlé zdravotnické pomoci do Vrchlabí, odkud byl moný letecký transport do
Hradce Králové (75 km). V chránìném prostøedí sanitky byl
zajitìn intraoseální vstup EZ-IO v oblasti proximální tibie.
Ze støeního heliportu Fakutní nemocnice Hradec Králové
byla postiená pøevezena pøímo na operaèní sál Kardiochirurgické kliniky, kde byl pøipraven kompeletní tým k zahájení léèby mimotìlním obìhem. Po pøíjezdu na sál v 19:00
byla vstupní teplota v jícnu 17,9 °C, kalémie 13,0 mmol/l,
pH 6,8 a laktát 28,6 mmol/l. Pøes hodnoty umoòující ukonèení péèe byl z rozhodnutí kardiochirurga zahájen mimotìlní
obìh, teplota náplnì byla zvyována s gradientem 4 °C/hod.
Pro vysokou kalémii byla zahájena eliminace s rychlou normalizací hodnoty na 5,0 mmol/l. Po vzestupu teploty se objevilo krvácení do dýchacích cest a vzedmutí bøicha s nutností
operaèní revize. Pøi teplotì 32 °C dolo k obnovení elektrické
aktivity srdeèní, ale nepodaøilo se udret funkèní obìh. Stav
vyústil v irreverzibilní okový stav s nekrózou tenkého støeva
a chirurgicky neøeitelným krvácením. Ve 22:05 byl konstatován exitus.
Pitevní nález potvrdil pùsobení typických patofyziologických mechanizmù: hypotermie (petechie v oblièeji) a protrahované restrikèní asfyxie (krevní výrony v musculus psoas,
krvácení do synoviální tekutiny kolenního kloubu). Nebyly
zjitìny ádné závané úrazové zmìny, pouze smykové exkoriace v oblièeji a krevní výrony v mezieberních svalech
a mìkkých tkáních nad sternem po srdeèní masái.
Mezi hlavní nepøíznivé faktory patøil dlouhý èas do vyprotìní pøi absenci lavinového vybavení skialpinistky a èasová
prodleva zpùsobená nepøístupným místem nehody a klimatickými podmínkami. Zásah vak provìøil plnou funkènost
systému a zdokonalil spolupráci vech zasahujících sloek
a pracovi.
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Závìr
Lavinová nehoda s celkovým zasypáním osob pùsobí na organizmus typickou triádou patofyziologických mechanizmù:
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hypotermie, hypoxie a hyperkapnie. Asfyxie je nejèastìjí pøíèinou úmrtí. Kritickou velièinou zásahu je èas. Pøi vyprotìní
se zástavou obìhu do 35 minut je resuscitace provádìna podle bìných algoritmù; pøi vyprotìní po 35 minutách je metodou volby ohøívání pomocí mimotìlního obìhu, k nìmu
musí být za kontinuální resuscitace dopraven kadý postiený
se vzduchovou kapsou nebo fibrilací komor. Resuscitaci lze
ukonèit pøi kalémii nad 12 mmol/l, smrtelném poranìní nebo
úplném zmrznutí trupu. Pøínosem pro pacienta je vyuití vrtulníku LZS a vybavení zasahující posádky resuscitaèním pøístrojem k provádìní kvalitní srdeèní masáe bìhem pøevozu.
Pokraèování v pøítím èísle.
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Nová doporuèení ÈKS pro léèbu akutního infarktu myokardu
s elevacemi ST (STEMI) z pohledu urgentní medicíny
Pavel Urbánek1, Jana eblová2, Patrik Merhaut2
1
2

ZZS Jihomoravského kraje, p.o.
ÚSZS Støedoèeského kraje

Abstrakt
Odborná spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof se vdy snaí  i vzhledem k typické multidisciplinaritì oboru  co nejrychleji
reagovat na zmìny v doporuèeních spoleèností, které na urgentní péèi v terénu na vstupech nemocnice pøímo navazují. Èeská kardiologická
spoleènost (ÈKS) je jednou z tìch odborností, u kterých ji rozhodovací proces, organizaèní a léèebná opatøení lékaøe v terénu
spolurozhodují o výsledcích návazné specializované péèe o pacienty s akutním infarktem myokardu. Koncem minulého roku vydala ÈKS
nová doporuèení Diagnostika a léèba akutního infarktu myokardu (AIM) s elevacemi ST. Abychom nadále pøispívali k výborným
výsledkùm péèe o akutní koronární syndromy (AKS) v naí republice, je nutné vybrat to podstatné pro pøednemocnièní fázi péèe o AIM
a je-li to moné, tato doporuèení v praxi uplatòovat.
Klíèová slova: akutní infarkt myokardu s elevacemi ST (STEMI)  pøednemocnièní neodkladná péèe (PNP)  urgentní medicína (UM)
 zdravotnická záchranná sluba (ZZS).

28

URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Abstract
Society for Emergency and Disaster Medicine tries to implement the changes of guidelines of other societies because of typical
multidisciplinary character of activity in emergency medicine. Czech Society of Cardiology represents one of specialties whose results of
specialised medical care of patients with acute myocardial infarction depend on prehospital management, organisation and treatment. Czech
Society of cardiology edited new guidelines in the year 2009: Diagnostics and treatment in ST elevation myocardial infarction (STEMI).
In order to contribute to excellent results of STEMI patients treatment in the Czech republic it is necessary to chose the key items for
prehospital care and to implement them into daily practice.
Key words: ST elevation myocardial infarction (STEMI)  prehospital emergency care  emergency medicine  Emergency Medical
Service (EMS)

ÚVOD
O výsledcích vysoce specializované péèe o pacienty s AIM,
kterou poskytují èlenové Èeské kardiologické spoleènosti za
zdmi nemocnic, spolurozhodují léèebná a organizaèní opatøení lékaøe urgentní medicíny (UM) provedená ji v terénu.
Kdy koncem minulého roku vydala ÈKS doporuèení
Diagnostika a léèba akutního infarktu myokardu s elevacemi
ST (STEMI), bylo nutné tato doporuèení prostudovat a vybrat pro pøednemocnièní fázi péèe o AIM to podstatné. Tato
doporuèení se týkají nemocných, u kterých na EKG zaznamenáme elevace ST úseku v akutní fázi, èerstvý blok Tawarova
raménka èi rozvoj patologických kmitù Q. Prioritou samozøejmì nadále zùstává co nejèasnìjí zprùchodnìní uzávìru
koronární tepny, nejlépe primární perkutánní koronární intervencí (p-PCI).
Hned úvodem je tøeba pøiznat, e nìkterá jistì dobøe mínìná doporuèení, nelze naplnit okamitì. Jde napøíklad o doporuèení týkající se vykrytí území Èeské republiky prostøedky
RLP, které není podporováno ádnou právní normou. Je to asi
stejnì reálné, jako by bylo reciproèní doporuèení dobudovat
sí katetrizaèních laboratoøí (katlabù) tak, aby byla zajitìna
jejich dosaitelnost do 30 minut na celém územé ÈR.
Doporuèení týkající se diagnostiky a léèby AIM
v pøednemocnièní fázi
Jenotlivá doporuèení v bodech:
l osvìta  v pokynu pro veøejnost k zásadním zmìnám nedochází a nadále je konstatována nedostateèná osvìta, v pøípadì vzniku koronárních obtíí se volání na tísòovou linku
opoïuje oproti doporuèení a o dvì a více hodin;
m bohuel zde nenacházíme nìjaké návrhy øeení této zjevnì nejvìtí èasové prodlevy a doba bolest  telefon tak
zùstává nadále zásadním, avak nedostateènì øeeným
problémem;
l diagnostika  v monostech diagnostiky AIM v pøednemocnièní fázi jsme naopak udìlali jistì nejvìtí pokrok,
protoe v souèasné dobì je 12-ti svodové EKG ve výbavì
takøka kadého vozidla rychlé lékaøské pomoci (RLP);
m pro rychlé smìrování pacientù s AIM k p-PCI je vak neménì dùleitá dohoda zdravotnické záchranné sluby
(ZZS) s oblastním katlabem o pøíjmu pacientù bez známek
AIM na EKG, avak s pozitivní anamnézou a s pøítomností doproovdných pøíznakù;
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

standardní léèba AIM  v doporuèeních pro pøednemocníèní fázi standardní léèby AIM dochází jen k drobným
úpravám:
m analgosedace takøka beze zmìn,
m objevuje se doporuèení podávat Torecan pøi nevolnosti,
m antitrombotická léèba kyselinou acetylsalycilovou beze
zmìn,
m je doporuèeno podání vyí dávky clopidogrelu (600 mg)
u pacientù indikovaných k p-PCI,
m heparin v dávce 60 a 100 j./kg, nií dávku podáme
pokud se je plánováno podání abciximabu èi eptifibatidu bìhem PCI (pøesnìji tedy opìt dle dohody s cílovým
katlabem);
l v léèbì komplikací AIM se objevují nìkteré novinky:
m kyslíková terapie  novì jsou zmiòovány rùzné zpùsoby
podání kyslíku (O2), u tìké levostranné srdeèní insuficience (Killip III) je doporuèena neinvazivní ventilace maskou CPAP (continuous positive airway pressure). Zde bude
tøeba ovìøit dostupnost odpovídajícího vybavení, nebo
vìtinou je CPAP samostatným pøístrojem èi funkcí stacionárních ventilátorù, u pøenosných je spíe výjimkou.
Doporuèenou kombinaci s PEEP (positive end expiratory
pressure) v jedné sestavì pouhým pouitím speciální masky
nelze dosáhnout, nabízí se zde monost pouití ambuvaku
s kyslíkovým rezervoárem a PEEP ventilem. Pøi dostateèném pøítoku O2 by se vlastnì pozitivní tlak v sestavì korigoval nastavením PEEP, avak pevné uchycení tìsnící
masky ambuvaku na oblièej pacienta, spolu s jeho váhou,
by znamenalo jistý dyskomfort;
m zmiòovanou variantu podání kyslíku nosním katétrem povaujeme za nevhodnou a zvlátì v pøípadì léèby komplikací, by tìch lehèích (Killip II), nemá oporu v medicínsky
doloitelných faktech (zejména z hlediska zvýení FiO2);
m nitráty a diuretika  beze zmìn;
m beta-blokátory  rutinní terapie beta-blokátory není s ohledem na vyí riziko rozvoje kardiogenního oku doporuèována;
m kardiogenní ok  pøi léèbì ji rozvinutého kardiogenního
oku je doporuèena úvodní volumexpanze (250 a 500ml
krystaloidù) a dále titraèní podání kombinace katecholaminù;
m resuscitace kardiální zástavy  resuscitaèní postupy v pøípadì obìhové zástavy jsou v souladu s guidelines 2005;
m hypotermie  øízená hypotermie je doporuèena ji bìhem
l
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transportu, zde je tøeba odkázat na nový doporuèený postup spoleènosti UMMK, t.è. v závìreèné fázi pøipomínkování, který se týká se této problematiky a který s ledovými obklady nepoèítá;
m trombolytická léèba (TL) v PNP  podání trombolýzy je
doporuèeno jen pokud nejsou známy kontraindikace, pøi
stanovení diagnózy do dvou hodin od vzniku potíí a souèasném pøedpokladu transportu delího jak 90 minut není
facilitovaná PCI doporuèována vùbec.
Doporuèení indikaèní a organizaèní
Nejvýznamnìjí jsou jednoznaènì úpravy v doporuèeních
týkajících se indikací, smìrování a organizace transportu pacientù. Mimo výe zmínìnou znaènì omezenou indikaci
trombolytické léèby v PNP je doporuèeno vechny pacienty
s pøetrvávajícími potíemi transportovat k p-PCI, a to do 24 hodin vdy, u pacientù s projevy srdeèního selhání, hypotenze èi
oku a do 48 hodin od vzniku obtíí.

Doporuèení týkající se indikací k reperfuzní léèbì, organizace péèe v pøednemocnièní etapì a smìrování pacienta k p-PCI
nereflektují ji døíve vznesené výhrady ze strany odborné
Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof
(SUMMK), které se týkají nìkterých uplatnìných èasových
propoètù. Pacient se v doporuèeních ÈKS nachází v ideálním
svìtì, kde není problém dosáhnout optimálních èasù, záchranná sluba vak zasahuje ve svìtì reálném. Doporuèení
tudí staví na mnohde nereálných èasových konstrukcích, které vak jsou základem rozhodovacích schémat týkajících se
léèby a pøedevím smìrování pacientù s AIM k definitivnímu
oetøení.
l

Doba bolest  telefon je optimálnì 10 minut, avak reálnì 2  3 hodiny.
m Uvádí se, e je ovlivnitelná osvìtou, pak ovem osvìta selhává, nebo dle naich zkueností a dostupných dat, se
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v posledních letech nezkracuje. Navíc zmínìné volání pomoci cestou linky 112 je dalím zdrením v øádu a minut.
l Doba telefon  první kontakt se zdravotnickým personálem  optimálnì by mìl být lékaø na místì do 15 minut od
zavolání.
m V mnoha pøípadech je limitující nikoliv vzdálenost, ale
nalezení konkrétního popisného èísla a ji v sídlitích èi
v obcích a navíc tøeba v noci. Místem zásahu je mylen adresní bod, pokud vak pacient bydlí v pátém poschodí bez
výtahu nebo pokud nelze pøes zamèené domovní dveøe do
domu proniknout, doba do fyzického kontaktu se prodluuje.
l Vyetøení a léèba nemocného na místì  by nemìly
trvat déle jak 15 minut.
l Tohoto èasového limitu dosáhneme, pokud sedí pacient
u dveøí pøipravený, do pùl pasu obnaený a s oholenou
hrudí. Pokud je vak vyproován ze záchodu bytového
jádra, zpocený a bez nachystané ilní linky, mùe se
doba oetøování na místì zásahu dosti prodlouit, a to
zcela objektivnì a doloitelnì. Dle kardiologických
doporuèení musí být 12-ti svodové EKG nejen natoèeno,
ale také odesláno a stav telefonicky konzultován s kardiologem cílového zaøízení, bude tedy potøeba zajistit pøítomnost kardiologa u poèítaèe pøijímajícího EKG po 24 hodin
dennì.
l Doprava do nemocnice  optimálnì 15 a 20 minut.
m Toto èasové doporuèení se jeví jako nejproblematiètìjí,
vychází z pouhé aproximace (15 minut tam, tak 15 minut
zpìt).
m Jízda s pacientem musí být etrná a tudí výraznì pomalejí. Kromì toho nelze pøedpokládat, e posádky vyjídí
z nemocnice, kam se i vrací. Výjezdová stanovitì jsou
plonì rozmístìna ve spádové oblasti a rychlost transportu závisí na síti a stavu komunikací a také na aktuálním
rozloení sil a prostøedkù ZZS.
m Nikde není zapoèítána doba transportu (pøenáení) pacienta, mnohdy velice komplikovaného, z bytu (zahrady a podobnì) do sanitního vozu a pøíprava na transport. Stejnì
tak vyloení pacienta a vnitronemocnièní transport mnohde není bezproblémový a èasovì zanedbatelný.
Doba od pøíjezdu do pøedání v katlabu StÈK (2006  2008)

Obr. 2: Skuteèná doba od kontaktu ZZS s pacientem do pøedání
v katlabu
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Doba telefon  katetrizaèní sál < 60 minut je reálnì dosaitelná prakticky jen v okruhu do 20 km od katlabu. Naopak
z nejvzdálenìjích oblastí jednotlivých krajù pak mùe být
doba < 120 minut neøeitelným problémem bez ohledu na
kvalitu organizace PNP.
Dokladem toho, e výe zmínìné výhrady k èasovým kalkulacím mají reálné opodstatnìní je moné demonstrovat napø. na datech z roku 2005 a 2008 získaných od ÚSZS Støedoèeského kraje.
Zde je navíc tøeba zdùraznit, e tato záchranná sluba má
ve své spádové oblasti rozmístìno nejvíce výjezdových stanovi a posádek RLP v republice. Také smìrování pacientù
s AIM smìrem do centra s vysokým poètem katlabù V Praze
je relativnì nejvýhodnìjí v porovnání s pøíhranièními oblastmi nìkterých dalích krajských organizací ZZS. Jestlie
i v tomto kraji zùstává dlouhodobì pro více jak 15 % pacientù doba telefon  balon delí jak 120 minut, je pochopitelné,
e v ostatních, øidèeji pokrytých oblastech republiky s opravdu vzdálenými výspami budou tato procenta jetì vyí.
ÈKS ve svých doporuèeních tuto skuteènost zcela pomíjí
a pravdìpodobnì bez ovìøení reálné dostupnosti pPCI pro
vechny obèany nenabízí fakticky jinou variantu léèby. Pøi
odhadu transportních èasù se opakovanì spokojí s pohledem
na mapu a konstatováním, e geografické a populaèní rozdìlení (spádovost) katlabù je velmi dobré a e èasové intervaly
dostupnosti prakticky vytlaèily trombolýzu z terapie STEMI
v ÈR (léèba 92 % PCI, 1 % trombolýza, zbytek není specifikován). Nicménì právì i pohled na mapu ÈR s rozmístìním
katlabù (viz obr. 3) by nás mìl pøesvìdèit o opaku (viz výe,
data ze Støedoèeského kraje). Procento trombolyzovaných pacientù nemùe být vyí pøedevím proto, e ádné vhodné
bolusovì podávané trombolytikum není dostupné, alespoò
pro PNP fázi.

Obr. 3: Sí katetrizaèních pracovi v ÈR  nepomìr vzdáleností
v jednotlivých oblastech

Je otázkou, zda má cenu se pokusit zajistit vhodné trombolytikum pro PNP, pokud pøednemocnièní trombolýza (PTL) je
novì indikován jen pøi kontaktu do 2 hodin od vzniku bolestí
a souèasném pøedpokladu transportu k pPCI delímu jak 90 minut. Tato kombinace znaènou èást pacientù s pøedpokladem
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dlouhého transportu vyluèuje, nebo i v doporuèeních je zmiòována nejvìtí prodleva v úvodu pøi volání ZZS pacientem
(2 a 3 hodiny). Navíc odhadovat pøesnì transportní dobu je
vdy problematické. Dobu transportu kromì vzdálenosti
ovlivòuje i sjízdnost silnic v rùzný roèních obdobích, nutnost
organizovat pøeklad (viz níe) a dalí objektivní okolnosti,
které mohou zpùsobit posun v øádu i desítek minut.
Jakou tedy nabízíme péèi pacientùm, kteøí prokazatelnì
nemohou dosáhnout doporuèené doby do zprùchodnìní koronární tepny cestou pPCI (15 a 20 % pacientù), pøi vìdomí toho, e s kadými 30 minutami prodlouení ischémie pøed PCI
stoupá roèní mortalita a o 7,5 %?
Hlavní úkoly ZZS v péèi o AIM
Prioritním úkolem ZZS je zajiovat PNP na svém spádovém území pro vechny pacienty, u kterých dojde k náhlému
postiení zdraví a ohroení ivota. Akutní koronární syndromy (AKS) vak tvoøí pøiblinì jen 5  6 % tìchto stavù. Take
nelze ve v PNP podøídit pouze péèi o pacienty s AIM.
Pomìr AKS k celkovému poètu pacientù

rok / Data

Obr. 4: Pomìr pacientù s AKS k celkovému poètu pacientù
oetøených ZZS v PNP (2005-2008)

Navíc i ve skupinì pacientù s AIM jich stále nejvyí procento umírá na závané poruchy srdeèního rytmu jetì v pøednemocnièní fázi, kdy jedinì èasná pøítomnost lékaøe a vèasná
defibrilace (stimulace) mùe tyto pacienty zachránit. V naich
celoroèních statistikách jde o zhruba 6  7 % úmrtí na AKS
pøed pøíjezdem ZZS a dalích 3  4 % resuscitovaných pøi diagnóze AKS. Ve Velké Británii byl zpracován materiál ze
dvou velkých studií, UKHAS (United Kingdom Heart Attack
Study) a SHARP (Southern Heart Attack Response Project),
který také jasnì hovoøí o zásadním významu pøednemocnièní
vèasné resuscitace a defibrilace pøi zvládání akutních srdeèních pøíhod.
Nemocnièní mortalita infarktu myokardu èinila pøed érou
koronárních jednotek asi 30 %, v éøe trombolytické léèby se
pohybovala celková nemocnièní mortalita vech infarktù kolem 15 % (mezi nemocnými, kterým byla trombolytická léèba podána, je to kolem 10 %) a pPCI sniuje mortalitu takto
oetøených nemocných na 3  7 %. Naproti tomu prehospitalizaèní mortalita se v prùbìhu posledních 30  40 let sníila
jen mírnì. Odhaduje se, e nadále polovina vech úmrtí na
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Pomìr zemøelých pøed pøíjezdem  náhlá srdeèní smrt

Obr. 5: Pøíklad úspìné defibrilace  dojezdový èas ZZS v tomto
pøípadì byl 5 minut

Obr. 7: Podíl úmrtí pøed pøíjezdem ZZS u AKS k celkovému poètu
pacientù s AKS (2005-2008)

AIM pøipadá na první hodinu od vzniku pøíznakù a tudí vesmìs do pøednemocnièní fáze.

naplnit. Prioritou ZZS musí vak i nadále zùstat dostupnost lékaøské péèe v terénu, protoe jedinì vèasný resuscitaèní zákrok
je øeením mnoha ivotohroujících, urgentních stavù vèetnì
AIM.
Jestlie má záchranná sluba naplnit poadavek dostupnosti lékaøe na celém území republiky do 15 minut, a to nejen pro
pacienty s AIM, musí tomuto cíli ve podøídit. Je proto tøeba
organizovat pøeklady ji zajitìných a zaléèených pacientù
s AIM mezi posádkami rùzných oblastí, kombinovat a vyuívat
transport letecký a také zváit monosti transportu ji zajitìných a stabilizovaných pacientù posádkami rychlé zdravotnické pomoci (RZP).
Je doloitelné, e ani v podmínkách ÈR není vdy moné
zajistit a organizaènì zvládnout zprùchodnìní infarktové tepny cestou pPCI do 120 minut od kontaktu s pacientem. Pro tyto pøípady a pro léèbu komplikací jako je kardiogenní ok, by
jistì bylo vhodné pøehodnotit nastavená indikaèní kriteria podání pøednemocnièní trombolýzy.

Pomìr diagnózy AKS k resuscitacím pro tuto Dg.

Obr. 6: Podíl pacientù resuscitovaných pro èasné komplikace AKS
v PNP

Nejdùleitìjím úkolem z pohledu ZZS u AIM tak jednoznaènì zùstává zajistit dostupnost PNP ve své spádové oblasti, tedy co nejèasnìjí kontakt posádky RLP s pacientem.
Vèasnì zahájená resuscitace vèetnì elktropimpulzoterapie pøi
maligních poruchách srdeèního rytmu má vysokou nadìji na
úspìch a to samé platí i pro ostatní závané komplikace v èasných fází rozvoje AIM.
I pøi vèasném pøístupu k pacientovi vak mùeme jen velmi omezenì ovlivnit rozvíjející se kardiogenní ok, zvlátì pøi
transportech do katlabu na delí vzdálenost. V tìchto pøípadech je nejlepí, paklie ne jedinou úèinnou metodu léèby
pøednemocniènì bolusovì podaná trombolýza. U pacientù,
kterým byla trombolýza podána v rámci facilitované PCI, se
kardiogenní ok takøka vùbec nevyskytl.
Závìr
Oprávnìné poadavky na okamitý a cílený transport pøímo z terénu na vysoce specializovaná pracovitì jsou dnes
kladeny ze strany mnoha odborných spoleèností (kardiologie,
traumatologie, neurologie a dalí) a ZZS se snaí rùznými organizaèními opatøeními v maximální moné míøe tyto poadavky
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Abstrakt
Methemoglobin je patologická forma hemoglobinu, kdy eleznaté (Fe2+) ionty v hemu jsou oxidovány na elezité (Fe3+) a hemoglobin tím
ztrácí schopnost vázat kyslík. Methemoglobinemie se vyskytuje jako vrozená anebo èastìji jako získaná. V práci popisujeme získanou
methemoglobinemii na pozadí pøípadu z praxe, v diskusi prezentujeme nejèastìjí vyvolávající agens, popisujeme patofyziologii, klinický
obraz a diskutujeme diagnostiku a léèbu tohoto stavu. Zmiòujeme také souvislosti s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy.
Klíèová slova: methemoglobinemie  chloritan sodný  pulsní symetrie  hemolýza  deficit glukoso-6-fosfát dehydrogenázy
Abstract
Methemoglobin is a pathologic state of hemoglobin, in which ferrous (Fe2+) ions of heme are oxidized to the ferric (Fe3+) state.
Methemoglobin is unable to bind oxygen. In the paper we describe methemoglobinemia on the background of a clinical case, we present the
most frequent causative agents, we describe pathophysiology, clinical features of methemoglobinemia and we discuss diagnosis and
treatment of this disorder. We also mention the connection with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency.
Key words: methemoglobinemia  pulse oxymetry  hemolysis  glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency

Kasuistika
Dvacetipìtiletý, dosud vánìji nestonající mu, byl pøivezen
na urgentní pøíjem po oetøení posádkami Zdravotnické záchranné sluby hl. m. Prahy poté, co v sebevraedném úmyslu (problémy v partnerském vztahu a v práci) poil dle vlastních slov asi
dva panáky pøípravku MMS, osm piv a tøi panáky vodky.
MMS (Miracle Mineral Solution) je volnì dostupný dvouslokový preparát, jedná se o 28 % chloritan sodný, který se aktivuje smísením s 10 % kyselinou citronovou v pøesném pomìru
(1:5 kapek). Vynálezce tohoto zázraèného veléku popisuje po
uívání MMS vyléèení malárie i jiných infekcí a píe, e na svìtì neexistuje nemoc, na kterou by preparát nebyl úèinný, dokonce jej doporuèuje uívat i preventivnì. Pøípravek se uívá
v mnoství nìkolika kapek/den.
Pacient pøi pøijetí udával nevolnost a nucení na stolici. Bìhem
vyetøení odelo nìkolik vodnatých stolic. V objektivním nálezu
dominovala cyanóza kùe a sliznic. Z mìøených hodnot nás zaujala pøedevím SpO2 60  70 % na vzduchu, která se nemìnila ani
za pøívodu O2 oblièejovou maskou prùtokem 10 l/min. Dechovým analyzátorem byla zjitìna alkoholemie 1,5 promile. Dalí
hodnoty stejnì jako ostatní somatický nález nebyly pozoruhodné
a pohybovaly se v mezích normy, TF 86/min, TK 132/86 mmHg.
Telefonickou konzultací s Toxikologickým informaèním støediskem na známém telefonním èísle 224919293 jsme zjistili, e
dosud popsané pøípady intoxikace MMS (vdy se zatím jednalo
o výraznì mení dávku) se projevovaly zvracením a prùjmem,
a e vzhledem k hodnotì pH chloritanu sodného (= 11) hrozí korozivní pokození sliznic horní èásti trávicí trubice. Doporuèovaná opatøení zahrnují symptomatický postup, rehydrataci a endoskopické vyetøení horní èásti GIT pøi suspekci na poleptání.
Podezøení na methemoglobinemii jsme pojali pomìrnì záhy 
pøi odbìru vzorku tepenné krve za úèelem analýzy krevních plynù. Arteriální krev mìla temnì èervenou a èervenohnìdou bar-
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vu. Hodnoty krevních plynù (pO2 33kPa, pCO2 3,55 kPa, pH
7,430, SaO2 93,8 %) byly ve výrazné diskrepanci s pøítomnou
cyanózou a hodnotami SpO2. Laboratornì pak byla stanovena
methemoglobinemie 27,5 %. Z dalích laboratorních nálezù byla zajímavá jen zvýená hodnota laktátu (3,8 mmol/l). V diferenciální diagnostice jsme zprvu pomýleli zejména na nekardiální
plicní edém po inhalaci èi aspiraci koroziva, co nepotvrdil zhotovený skiagram hrudníku.
Pacient byl pøijat k hospitalizaci na jednotku intenzivní metabolické péèe. Jeho stav se dále nehoril, indikace k podání antidota byla hranièní. Jak bylo zjitìno, methylenová modø není t.è.
v ÈR bìnì dostupná, lze ale zajistit toluidinovou modø cestou
Toxikologického informaèního støediska. U naeho pacienta byla zvolena alternativní léèba  podávání vitaminu C, v dávce 1g
Acidum ascorbicum i.v. po 8 hodinách. Bìhem nìkolika hodin se
stav pacienta upravil, cyanóza ustoupila, normalizoval se i laboratorní nález. V dalím prùbìhu se tøetí den hospitalizace objevila
epizoda mírné hemolýzy (bilirubin max. 90 umol/l, pøímý bilirubin 14 umol/l, haptoglobin pod 0,3 g/l (norma 0,72,7 g/l), pokles hemoglobinu ze vstupních 16,3 g/dl na 11,0 g/dl), která
spontánnì odeznìla. Pacient byl vyetøen psychiatrem a po pìti
dnech hospitalizace byl proputìn do domácího oetøování a do
péèe praktického lékaøe.
Pøi pozdìjím rozboru pøípadu jsme hledali vysvìtlení pro probìhlou hemolýzu  za nejpravdìpodobnìjí povaujeme efekt samotné methemoglobinemie (popisuje se mírná lýza èervených
krvinek se zmìnìnou strukturou vlivem precipitovaného hemoglobinu do podoby Heinzových tìlísek) nebo demaskování èásteèného deficitu glukoso-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) oxidaèním
stresem. Pacient se vak ani pøes opakované urgence nedostavil
k detailnìjímu vyetøení, take tato diagnóza zùstává pouze spekulativní. Ve svìtle tìchto úvah se jeví zdrenlivý pøístup k léèbì
(alternativní podání acidum ascorbicum místo toluidinové mo-
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døi) jako rozumné, podáním modøi by byl pacient s deficitem
G6PD vystaven riziku jetì silnìjí hemolytické reakce.
Na celém pøípadu nás snad nejvíce zarazil naprosto vánì mínìný dotaz pøíbuzných pacienta, zda inkriminovaný preparát mùe i nadále uívat tìhotná sestra nemocného.
Patofyziologie methemoglobinemie
Za normálních okolností probíhá autooxidace hemoglobinu,
který je následnì opìt redukován fyziologickou NADH dependentní reakcí katalyzovanou cytochrom b5 reduktázou  jako výsledek ustálené rovnováhy mezi tìmito mechanismy lze u zdravých
jedincù pozorovat methemoglobinemii kolem 13 %.
Vrozená methemoglobinemie se vyskytuje nejèastìji na podkladì hereditárního deficitu cytochrom b5 reduktázy. Detailní
rozbor dìdièné methemoglobinemie není pøedmìtem tohoto sdìlení.
Získaná methemoglobinemie vzniká pùsobení exogenních
látek se silným oxidaèním potenciálem. V popisovaném pøípadì
vysvìtlujeme vznik methemoglobinu pùsobením oxidaèního èinidla chlordioxidu, který vzniká reakcí kyseliny citronové a chloritanu sodného a je také zodpovìdný za léèebný efekt MMS 
chlordioxid zabíjí bakterie v okolí.
Etiologie získané methemoglobinemie
Látky, u kterých byl prokázán methemoglobinizující potenciál:
chemikálie: anilinová barviva, deriváty benzenu, naftalen,
chloreènany, paraquat
léky: dapson, topická anestetika (lidokain, benzokain  cave
cyanóza bìhem endoskopických procedur!), chlorochin, metoklopramid, NO, nitroglycerin, fenacetin, sulfonamidy a dalí.
Methemoglobinemie u dìtí
Methemoglobinemie u novorozencù a dìtí kojeneckého vìku
je nejèastìji zpùsobena pøíjmem dusiènanù, které jsou støevními
bakteriemi redukovány na dusitany. Dusiènany jsou obsaeny zejména ve vodì ze studní a v zeleninì. Vyí náchylnost dìtského
organismu ke vzniku methemoglobinu se vysvìtluje sníenou
aktivitou cytochrom b5 reduktázy (50  60 % aktivity u dospìlých), vyím podílem hemoglobinu F, který se snáze oxiduje
a vìtím osídlením støeva bakteriemi v dùsledku nií acidity aludeèní ávy.
Klinický obraz methemoglobinemie
Pøíznaky methemoglobinemie jsou výsledkem akutnì vzniklé
poruchy dodávky kyslíku tkáním s nedostatkem èasu pro nastavení kompenzaèních mechanismù. Patøí mezi nì: bolesti hlavy,
únava, dunost, apatie. Pøi závané methemoglobinemii se mùe
objevit hypoventilace, poruchy vìdomí, ok a køeèe. Za ivot pøímo ohroující se povauje methemoglobinemie nad 50 %.
Diagnostika methemoglobinemie
Na methemoglobinemii by nás mìla nutit pomyslet cyanóza
v kombinaci s normálním parciálním tlakem O2 v arteriální krvi.
Krev pøi methemoglobinemii bývá tmavì èervené a èokoládové
barvy. Bìná pulsní oxymetrie je zavádìjící v pøítomnosti methemoglobinu. Vzhledem k rozsahu vlnových délek, které absorbuje
methemoglobin a které interferují s absorpcí oxy- i deoxyhemoglobinu, jsou hodnoty SpO2 nepøesné, pøi methemoglobinemii 20 % a více se drí kolem 85 %. Pro nií hodnoty SpO2
v pøípadì naeho pacienta nemáme uspokojující vysvìtlení.
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Nové typy pulsních oxymetrù, které analyzují absorpci svìtla
na více vlnových délkách (Rainbow-SET Pulse CO-Oximeter
firmy Masimo) umoòují krom jiného také neinvazivní stanovení hladinu methemoglobinu a karboxyhemoglobinu.
Laboratornì je mono methemoglobin stanovit spektrofotometricky nebo Evelyn-Malloyovou metodou (vyvázání methemoglobinu kyanidem), kterou lze odliit spektrofotometrický
efekt sulfhemoglobinu a methylenové modøi.
Léèebná opatøení
Prvním samozøejmým opatøením je pøeruení expozice methemoglobinizující látce. Pacienti s asymptomatickou methemoglobinemií pod 20 % nevyadují ádnou jinou specifickou léèbu.
Pokud je pacient symptomatický nebo hladina methemoglobinu
je vyí ne 20 %, je indikováno podání methylenové nebo toluidinové modøi. Alternativnì lze podat vitamin C. U pacientù s ivot ohroující methemoglobinemií je na místì zváit podání
krevní transfuze nebo výmìnné transfuze.
Methylenová modø se podává intravenóznì v dávce 1  2 mg/kg,
toluidinová modø 2  4 mg/kg tìlesné hmotnosti. Fungují jako
elektronový akceptor v redukci methemoglobinu NADPH dependentní cestou. Odpovìï je vìtinou promptní, v pøípadì potøeby lze podání stejné dávky opakovat hodinu po první infusi.
Methylenová i toluidinová modø barví moè do zelena, resp. modrozelena a mohou prohloubit cyanózu. I po podání antidota se
mùe vzestup methemoglobinu opakovat  v závislosti na absorpci methemoglobinizující látky mùe dojít k rebound
methemoglobinemii. Vysoké dávky methylenové modøi (kumulativní dávka nad 7 mg/kg) mohou zpùsobit dunost a bolesti na
hrudi, u citlivých osob i hemolýzu. Methemoglobin a methylenová modø jsou spektrofotometricky neodliitelné, ke stanovení
hladiny methemoglobinu po podání modøi je tøeba pouít výe
zmínìnou Evelyn-Malloyovu metodu.
Methemoglobinemie a deficit glukoso-6-fosfát
dehydrogenázy (G6PD)
Pacientùm s deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy by
nemìla být podávána methylenová modø. Reakce, pøi které je
methemoglobin redukován za pùsobení methylenové modøi je
závislá na pøítomnosti NADPH tvoøeného právì G6PD. Od léèby methylenovou modøí u pacienta s deficitem G6PD nejen, e
nelze oèekávat efekt, ale je také potenciálnì nebezpeèná pro
vysoký oxidaèní potenciál modøi  mùe zpùsobit hemolýzu.
Terapeutickou alternativou je podávání vitaminu C v redukované dávce (3001000mg/den v rozdìlených dávkách).
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Abstrakt
Autoøi pøedkládají souhrnný èlánek týkající se problematiky kyanidù. V úvodu popisují kazuistiku dokonaného sebevraedného úèinku
otravou kyanovodíkem. Ve struènosti je popsána prùmyslová a váleèná historie kyanidù. Jsou vysvìtleny mechanismy pùsobení a zásady
první pomoci s aplikací antidot. Autoøi upozoròují na stálou monost intoxikace kyanidy i v dnení dobì.
Klíèová slova: kyanidy  kyanovodík  intoxikace
Abstract
The authors present the paper concerning the cyanides poisoning. They describe the case report of a suicide using hydrogen cyanide. The
history of cyanides in history and industry is also mentioned, mechanisms of effects in intoxication and principles of first aid including
antidotes application are explained. The authors point out that cyanide intoxication is still possible nowadays.
Key words: cyanides  hydrogen cyanide  intoxication

Úvod
V prvním ètvrtletí roku 2010 se ve východoèeském regionu záchranné sloky setkaly se dvìma pøípady úmrtí v dùsledku otravy kyanidy. V jednom pøípadì lo o nedodrení
bezpeènostních pøedpisù pøi fumigaci, v druhém pøípadì
pak o dokonaný suicidální pokus (kazuistika). Zejména
v druhém pøípadì vyvstaly otázky, kde vude v dnení dobì je moné se s kyanidy setkat. Je veobecnì známo, e
kyanidy jsou prudce jedovaté látky a jejich výskyt v okolí
je charakterizován zápachem po hoøkých mandlích. Byly
pouívány èasto jako vraedné èi sebevraedné agens
a svoje nechvalné místo si vydobyly i na poli vojenském.
Naí snahou je pøedloit souhrnné informace o tìchto látkách a tím pøispìt k rozíøení znalostí pro pøípad, e by bylo nutné v podobných situacích opìt zasahovat.
Kazuistika
Posádka ZZS byla vyslána k ohledání zemøelého na ádost Policie ÈR. Obìtí byl mu ve vìku 36 let, pøíèinou byl
dokonaný sebevraedný pokus, dnes prakticky nevídaným
zpùsobem  inhalaèní otravou kyanovodíkem. Tato informace byla pøedem známa díky zanechanému vzkazu na
vstupních dveøích do místa èinu. Pøi pøíjezdu posádky ZZS
byl byt odvìtrán a na místì k zajitìní prostoru ponechána
místní skupina dobrovolných hasièù (pøi znalosti vysoce
toxické noxy mìla být na místo vyslána posádka hasièského záchranného sboru s detekèními pøístroji). Lékaø provedl
na místì ohledání zemøelého obvyklým zpùsobem s vystavením potøebné dokumentace. Ji pøi ohledání byla zjevná
èervená barva posmrtných skvrn i kùe obecnì a svìtle èerURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010

vená barva krve vytékající z nosních prùduchù a úst (Obr.
1 a 2 na 3. stranì obálky). U hlavy zemøelého byla nalezena sklenìná karafa s neznámou naloutlou vazkou tekutinou a zásobník s bílou krystalickou látkou. Tìlo bylo na
ádost Policie ÈR pøevezeno k provedení soudní pitvy.
Závìr provedené pitvy potvrdil intoxikaci kyanidy v dùsledku inhalace kyanovodíku  maximum zmìn bylo zjitìno na plicích a v horních dýchacích cestách (hemorhagický
otok plic, bronchiální strom s pøekrvenou sliznicí a krvavým hlenem), výraznì èervená barva krve, pøekrvení oblièeje a spojivek a pøekrvení orgánù. Èervené zbarvení na
rozdíl od otravy CO (karbonylhemoglobin) je zde zapøíèinìno hyperoxemií v dùsledku bloku tkáòového dýchání.
V krvi byla zjitìna hladina kyanidù 6,66 mg/l (letální dávka
2,4  5 mg/l) v aludeèním obsahu 381,1 mg/l. Ve sklenìné karafì byla identifikována kyselina sírová v 94% koncentraci a v jejím hrdle zbytky kyanidu, v zásobníku zbytek
kyanidu.
Krystalický kyanid a kyselinu zemøelý získal ve svém
pøedchozím zamìstnání pøi práci v galvanovnì, kde s tìmito látkami pracoval. Na základì znalosti chemických reakcí pak pøipravil k sebevraednému uití kyanovodík reakcí
silné kyseliny a krystalického kyanidu.
Obecná charakteristika a fyzikální vlastnosti kyanidù
Kyanidy jsou skupinou látek obsahující atom uhlíku
a dusíku spojený trojnou vazbou. Anorganické kyanidy obsahují vysoce toxický kyanidový anion CN-, strukturnì se
jedná o soli kyseliny kyanovodíkové. Organické kyanidy
se nazývají nitrily. Kyanidy jsou ve formì jednoduché ne35
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bo komplexní. Právì jednoduché kyanidy jsou charakterizovány vysokou toxicitou.
Obecnì do skupiny kyanidù patøí kyanovodík (plyn) i jeho vodný roztok (kyselina kyanovodíková) a alkalické kyanidy (v pevné formì).
Kyanovodík, chemicky HCN, je bezbarvá vysoce tìkavá
kapalina (plyn) charakteristického zápachu po hoøkých
mandlích (v koncentraci 5 mg·m-3 ; resp. pøi koncentraci
vodného roztoku 0,2 mg·l-1). Tato typicky popisovaná
vlastnost má vak svoje úskalí. Vnímavost jedincù k detekci èichem je ovlivnìna geneticky a nelze tedy na ni s jistotou spoléhat, navíc kyanovodík rychle vyvolává anestézii
nosní sliznice. Je dobøe rozpustný ve vodì, alkoholu a kyselinách. Nejbìnìjími kyanidy jsou sodné, vápenaté
a draselné soli kyseliny kyanovodíkové, které mají vzhled
bílé krystalické látky rùzné hrubosti zrn. Ménì klasickým
pøíkladem jsou soli rtunaté, zineènaté, barnaté nebo støíbrné. Pùsobením pøirozené vlhkosti vzduchu, pøítomnosti
CO2 a zejména kyselin se z krystalické formy uvolòuje
plynný kyanovodík. Naopak v nìkterých komplexech jako
ferrokyanidy èi ferrikyanidy (èervená, resp. lutá krevní
sùl) jsou velmi stabilní a netoxické. Kyanidy jak v pevné,
tak tekuté formì èásteènì ztrácejí postupem èasu svoji toxicitu a podléhají polymeraci. Proces je urychlen pøítomností alkálií, vody nebo nìkterých kovù a je charakterizován zmìnou barvy na svìtle a tmavì hnìdou a v tekuté
formì tvorbou tmavé sraeniny.
Výskyt kyanidù v pøírodì
Kyanovodík stál podle øady vìdeckých studií na prahu
vzniku ivota. Primární atmosféra obsahovala vodík, vodní páry, amoniak a metan. Vlivem sluneèního záøení a chemických procesù pøi elektrických výbojích vznikl ze smìsi
amoniaku a metanu kyanovodík. Dalími procesy a pøísunem energie a vody vznikla zøejmì první aminokyselina
glycin. Bìhem dalího vývoje ivota na Zemi se kyanovodík vyvinul jako pøírodní jed. Nìkteré bìnì se vyskytující
rostliny èi nezralé ovoce obsahují ve svých jádrech pøírodní kyanogenní glykosid amygdalin (jabloò lesní, meruòka
obecná, mandloò obecná, jeøáb ptaèí, broskvoò obecná).
Ten byl poprvé izolován z hoøkých mandlí (Amygdalus
communis). K uvolnìní vlastních kyanidù je vak tøeba
dalích tìpných reakcí za pøítomnosti enzymù beta-glukosidáz
a nitriláz a výsledným produktem je benzaldehyd a kyanovodík. Bylo prokázáno, e 100 g jader meruòky obsahuje
2,5 mg kyanovodíku (pro pøedstavu: LD 50 pro èlovìka je
1 mg/kg pøi perorálním pøíjmu). Mezi dalí volnì se vyskytující kyanogenní glykosidy patøí napøíklad linamarin
(jetel, len, mák), prunasin (broskvoò, tøeeò ptaèí) a sambunigrin (bez èerný). V poslední dobì byly zkoumány
protirakovinné úèinky amygdalinu prezentovaného v této
souvislosti jako vitamin B17, i kdy se o pravý vitamin nejedná.
Je obsaen v pøípravku Laevomandelonitrile (LAETRILE).
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Prùmyslová historie
Poèátky prùmyslové výroby spadají do 18. století, kdy
zøejmì první substanci s obsahem kyanovodíku vyvinul
berlínský chemik J. C. Diesbach. Jednalo se o syntetickou
modrou barvu, která je známa jako berlínská èi pruská
modø  barvivo se pouívalo na výrobu tehdejích uniforem. Aèkoli byly slouèeniny obsahující kyanidy po století
uívány jako jed, kompletní chemické sloení a strukturu
kyanovodíku popsal a J. L. Gay-Lussac v roce 1815.
Vlastní název kyanovodík pochází z øeckého kyanos 
modrý, aèkoli se jedná o bezbarvou substanci.
V souèasné dobì mají kyanidy iroké pouití  tìba zlata, galvanotechnika, fotochemický, zemìdìlský a potravináøský prùmysl, výroba pesticidù a deratizaèních prostøedkù.
Asi nejvìtím odbìratelem jsou tìební spoleènosti zabývající se tìbou zlata. Vyuívá se pùsobení kyanidových
solí (sodných, draselných, vápenatých) na zlatonosnou rudu, zlato je oxidováno za vzniku kyanidového komplexu,
následuje filtrace a vysráení zlata zinkovým prachem.
Naím nejvìtím výrobcem kyanidù jsou Luèební závody Draslovka Kolín a. s. Spoleènost kromì kyanidu sodného
a draselného v tabletové èi cihlové formì vyrábí rodenticidní prostøedek Uragan D2,D3, co je v podstatì nechvalnì
proslulý Cyklon B. Jedná se o kyanovodík nasáklý v porézní hmotì a balený v tlakových plechovkách. Pouívá se
k deratizaci prùmyslových prostor (mlýny) fumigací, kde
pøed vlastním otevøením nádoby a vysypáním obsahu za
dodrování pøísných bezpeènostních pravidel je nutno
utìsnit vechna okna a prùduchy. Pøípravek se ponechává
24, resp. 48 hodin (v závislosti na venkovní teplotì) a pøed
opìtovným vstupem do kontaminovaného prostøedí je nutné dokonalé odvìtrání.
Váleèná historie
Prùkopníky chemického pouití kyanidù jsou Francouzi,
kteøí jako první navrhli pouití kyanovodíku jako bojové
chemické látky. Kyanovodík se v rùzných pomìrech pøidával spolu s dalími látkami (chlorid arsenitý, cinièitý
a chloroform) do granátù. V koneèném dùsledku vak tyto
první chemické zbranì nemìly valného úèinku vzhledem
ke znaèné tìkavosti kyanovodíku.
Postupem èasu se zdokonalily výrobní postupy a pouití
a do doby druhé svìtové války. Nìmecká armáda vyvinula nový, pùvodnì insekticidní prostøedek, Cyklon B. Ten
byl ji ke konci první svìtové války pouíván k nièení ví
a tìnic v okupovaných zónách. Bìhem druhé svìtové války vak dolo k jeho nechvalnì irokému vyuití v táborech smrti. První zplynování bylo provedeno v táboøe
Osvìtim na sovìtských zajatcích. Dalí vyhlazovací tábory
byly Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek
a Osvìtim-Bøezinka. V té dobì byly nejvìtími producenty
Cyklonu B Dessavské závody cukrovarského a chemického prùmyslu v Dessau a èásteènì rovnì Draslovka Kolín.
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Mechanismus pùsobení
Kyanidy ovlivòují svým toxickým úèinkem na 40 enzymatických procesù. Nejvýraznìjím je úèinek na úrovni
bunìèného dýchání zpùsobený velmi silnou vazbou na enzym cytochromoxidáza aa3, který je koneèným proteinem
v øetìzci pøenosu elektronù na mitochondriální membránì.
Kyanidy vazbou na tento protein brání pøenosu elektronu
na molekulární kyslík. Aèkoli celková hladina kyslíku není
ovlivnìna, nemùe být vyuit k tvorbì základní energické
substance  ATP a dochází k zástavì aerobního bunìèného
metabolismu. Za tìchto okolností se buòky snaí získat
energii glykolýzou, ale jde jen o krátkodobý efekt. Dalím
dobøe dokumentovaným úèinkem zpùsobujícím rozvoj metabolické acidózy je inhibice enzymu karbonát-dehydratázy
(karboanhydrázy) vytváøejícího bikarbonát. Ve vysokých
dávkách mají pøímý kardiotoxický úèinek, co vede k srdeènímu levostrannému selhání s vývojem plicního edému.
Kyanidy se nejrychleji vstøebávají pøi vdechnutí plynné
formy. Pøi vysokých koncentracích (>300 mg·m-3) dochází
k úmrtí do desítek sekund, koncentrace 100150 mg·m-3
zpùsobí smrt za 30  60 minut a koncentrace 50  60 mg·m-3
mohou být snesitelné po dobu 30  60 minut. Povrchem
kùe se vstøebávají zejména tekuté formy a aludeèní sliznicí se po perorálním poití vstøebávají pevné alkalické
formy. V tomto pøípadì dochází reakcí se aludeèní HCl
k tvorbì plynného kyanovodíku a jeho zpìtnému vdechnutí. Rychlost perorální otravy závisí na mnoství poité látky a aciditì aludeèní sliznice. (LD50 pøi perorálním poití:
1 mg/kg; LD50 pro perkutánní kontaminaci: 100 mg/kg.)
K uvolòování kyanovodíku dochází pøi hoøení a doutnání (pyrolýze) polyuretanù a polyamidù (zejména molitanu)
a hrozí tak akutní inhalaèní intoxikace pøi hoøení v uzavøených prostorech.
Nízké dávky kyanidù se v tìle odbourávají pomocí jaterního enzymu rhodanázy a kolující síry na netoxický thiokyanát
(SCN-), který se vyluèuje moèí. Pøi vysokých koncentracích
se vak hladina enzymu a kolující síry vyèerpá a je nutno pouít antidota, která opìt aktivují tuto thiokyanátovou syntézu.
Bezpeènostní opatøení a identifikace
Z hlediska první pomoci hraje dùleitou roli identifikace
toxického agens. Kyanidy jsou uvedeny v Seznamu závaznì klasifikovaných nebezpeèných chemických látek podle
pøílohy è. 1 k vyhláce è. 369/2005 Sb. Kadá taková látka
je nositelem identifikaèních kódù, ke kterým jsou v pøípadì havárie a kontaminace pøiøazena bezpeènostní opatøení.
Pøi pøepravì se poívá Kemlerùv kód (66) a UN èíslo
(1588 soli, 1935 roztoky), které jsou uvedeny na výstrané
oranové tabulce na viditelném místì pøepravní soupravy.
Výstranými symboly pro kyanidy jsou T+ (látka vysoce
toxická) a N (nebezpeèné pro ivotní prostøedí). Navíc je
kadá toxická látka povinnì vybavena tzv. bezpeènostním
listem, který obsahuje identifikaci vlastní látky, identifi-
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kaci rizik, dekontaminaèní údaje, fyzikálnì-chemické
vlastnosti a pokyny pro první pomoc (dle zákona
è. 356/2003 Sb. o chemických látkách a pøípravcích a dle
zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví
a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní). Podle tìchto zákonù kadá organizace je povinna pøipravit pro práci
s tìmito látkami Pravidla o bezpeènosti, ochranì zdraví
a ochranì ivotního prostøedí pøi nakládání s nebezpeènými chemickými látkami a chemickými pøípravky, které
musí pracoviti schválit místní krajská hygienická stanice
a kadý pracovník se musí s tìmito pravidly seznámit.
K identifikaci kyanidù v místech náhodných otrav se
pouívají detekèní pøístroje pracující na principu rùzných
fyzikálnì-chemických metod (metoda odmìrné analýzy,
elektrochemické metody, optické a pøedevím chromatografické analýzy). Ve vojenském prostøedí k detekci slouí
pøístroj CHP-71 pracující na principu kolorimetrie.
Hasièská záchranná sluba disponuje pøístrojem GDA 2.
Klinický obraz intoxikace
Inhalaèní intoxikace. Z hlediska nástupu úèinkù závisející na koncentraci par rozeznáváme superakutní, akutní
a chronickou formu intoxikace.
Superakutní forma: pøi vdechnutí par o koncentraci >300 mg·m-3
postaèuje pouze nìkolik vdechù k vyvolání pocitù silného
sevøení v krku, køeèovitého dýchání za rychlé ztráty vìdomí s následnou smrtí a do desítek sekund. Nìkdy je popisována klasická triáda: výkøik  pád  smrt.
Akutní forma: klinický obraz je charakterizován pøedcházející nevolností, nauzeou, zvracením a bolestmi hlavy,
pocitem návalù horka ve tváøích, mydriázou, huèením
v uích, závratí. Je pøítomná kompenzaèní tachypnoe s køeèemi, postupem èasu apnoe. Úvodní tachykardie s arytmiemi mùe pøejít a do zástavy srdeèní pøímým kardiotoxickým
pùsobením. Po nástupu bezvìdomí je pøítomna inkontinence. Pùsobením periferní vazodilatace je kùe rùová a mùe pøipomínat obraz pøi intoxikaci CO. Rychlost projevu
pøíznakù závisí na koncentraci v místì postiení.
Lehká forma: pøi postiení nízkými dávkami vystupují
do popøedí drádivé úèinky kyanidù  pálení oèí, slzení
a svìtloplachost, podrádìní sliznice nosohltanu a zvýená
salivace doprovázené bolestí hlavy a duností.
Perorální intoxikace. aludeèní HCl rychle vytváøí
plynný kyanovodík, který vydechováním a zpìtným vdechováním zpùsobuje inhalaèní formu intoxikace doprovázenou vstøebáváním kyanidu do krevního obìhu pøímo ze
aludeèní sliznice. Rychlost nástupu pøíznakù opìt závisí
na mnoství a stáøí poité látky, kyselosti aludeèního prostøedí a náplni aludku. Doprovodnými pøíznaky k výe
uvedeným jsou køeèovité bolesti v oblasti epigastria vyvolané drádivým úèinkem kyanidù. Na sekci je popisován
obraz akutní gastritidy s ulceracemi a hyperémií sliznice,
nìkdy i výskytem reaktivního hlenového povlaku.
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První pomoc
Úèinná první pomoc závisí na rychlosti poskytnutí následujících opatøení:
l evakuace z místa expozice a zabránìní dalí resorpce,
l aplikace 100 % koncentrace O ,
2
l zajitìní vitálních funkcí dle zavedených standardù,
l podání úèinných antidot.
Zásah pøi prùmyslových, dopravních haváriích a pøi poárech se provádí ve spolupráci s HZS, který disponuje detekèními prostøedky na prùkaz kyanidù v ovzduí.
Nicménì neexistuje rychlý diagnostický test na pøítomnost
kyanidù v organismu a podání nebo vyádání antidot mùe
být empirické.

peènosti práce a suicidální úmysly. Zejména v posledním
pøípadì nemáme vdy k dispozici pøesné údaje o charakteru toxického agens. Je tøeba mít stále na pamìti, e pøi naí vynalézavosti je moné se s tímto prudkým jedem za
tìchto okolností jetì stále setkat. Mùe jít o neevidované
zbytky z likvidací starých zásob jak z vojenského, tak
civilního sektoru. Na základì zkueností uvedených v kazuistice bychom se mìli pøi zásahu vyvarovat rùzného svévolného testování zanechaných látek na místì èinu a zásah
provádìt s profesionálním hasièským záchranným sborem.
Zámìrem sdìlení bylo shrnout recentní poznatky o této
skupinì látek a pøispìt k diferenciální diagnostice nejasných otrav.

Antidota
V rámci nelékaøské první pomoci je k dispozici antidotum NITRAMYL inh, Berco-Arzneimittel, D. Jedná se
o bezbarvou a mírnì naloutlou èirou tekutinu v ampulkách. Po jejich rozlomení se inhalují výpary. Dochází
k vazbì s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, který
váe kyanidy a vzniká netoxický kyanmethemoglobin, který
se z komplexu vyváe následnì podaným thiosulfátem pomocí popsané thiokyanátové syntézy.
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Lékaøská první pomoc
Natrium-thiosulfát v dávce 50100mg/ kg do celkové
dávky 12 g.
(100 ml 10% pøípravku NATRIUMTHIOSULFAT inj,
Köhler, D nebo
2025 ml 40% pøípravku DEVENAN inj, Léèiva, CZ)
Podání lze v indikovaných pøípadech opakovat po 4 hodinách v dávce 2  4 mg/kg.
4-dimethylaminofenol (4-DMAP inj, Köhler, D)
v dávce 3-4 mg/kg, následuje podání natriumsulfátu.
Hydroxokobalamin  vit B12 (CYANOKIT inj, Rolland, F)
do celkové dávky 5 g: první polovinu dávky (2,5 g +100 ml
F1/1) bìhem 30 minut, druhou polovinu dávky s odstupem
dalích 30 minut.
Hydroxokobalamin váe kyanidový iont za vzniku netoxického kyankobalaminu, který se vyluèuje moèí.
Pøi podezøení na otravu kyanidy je vhodné kontaktovat
toxikologické informaèní centrum v Praze, tel.è. 224 91 92 93
nebo 224 91 54 02, kde je poskytován informaèní servis
a které je výdejním místem antidot.
Závìr
Kyanidy stále pøedstavují potenciální nástrahu v diagnosticko-léèebném procesu záchranných sloek. Riziko
otravy kyanidy je v naem prostøedí pravdìpodobnì nejvyí v prùmyslových provozech a pøi zásazích u poárù.
Dalí moností zásahu jsou intoxikace pøi poruení bez-
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Abstrakt
Autorka porovnáva dve kategórie posádok  medikov (10 posádok MUC) a posádky RZP (v poète 28) pri rieení súanej úlohy Mrázik
na Rallye Rejvíz 2010.
Analýza vyplýva z hodnotenia spomínaných posádok na základe tabu¾ky. Zároveò pridáva vlastné postrehy k postupom oboch kategórií,
ktoré mala monos osobne vidie raz v dennej etape u medikov, raz v noènej etape u profesionálnych záchranárov.
Klíèová slova:

Abstract

Key words:

Úvod
Diagnóza otravy kyslièníkom uhoånatým je reálna viac ako
si vieme predstavi.
V teréne na òu èasto nemyslíme, keïe CO nie je naimi
zmyslami detekovateåný (CO je plyn bez farby, zápachu
a chuti).
Záludnosou je, e hodnoty pulznej oxymetrie nie sú spo¾ahlivé (falone vysoké hodnoty SpO2) a vo výbave vozidiel
ZS nie sú bené pulzné CO-oxymetre (transportný prístroj
k jednoduchému a neinvazívnemu meraniu COHb v krvi).
Potrvrdi toxické hladiny CO vo vzduchu na mieste nám
môu privolaní hasièi alebo plynový oddiel, avak hladiny
CO vo vzduchu nemusia by relevantné, ak sa predtým vetralo (otvorené dvere, okná).
Rozbor súanej úlohy Mrázik.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operaèní støedisko záchranné sluby pøijalo
výzvu na tísòové lince 155 a vysílá vás k pøípadu:
Partner nael pøítelkyni s dítìtem po návratu z práce, je
jim zle, zvrací, bolí je hlava, asi nìco patného snìdli.
Vaím úkolem je:
1. zjistit situaci, zajistit bezpeènost, vyetøit postiené
2. oetøit postiené
3. urèit smìrování postiených
Situácia na mieste
Byt nií kategorie (garsonka), v nìm trochu nepoøádek,
matka s dítìtem (okolo 15 let). Oba styl socka. Na stole zavøená konzerva (s neprolou trvanlivostí), peèivo, lahve se
zbytky levné koøalky, bez sklenic. Nìkde v místnosti viditelný
plynový kotel.
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Matka subj.: je jí hroznì patnì, tu konzervu nejedla, léky
nebere, drogy taky ne, alkohol dneska nepila, jen vèera.
Obj.: nauzea, zvracení (zvratky na obleèení), bolesti hlavy,
palpitace, nejasné vidìní. Fyzikální a orientaèní neurologický
nález normální, TK 130/80, P 110/min., RR 20/min., SpO2 97 %,
Cooxymetrií zmìøeno 30 % COHb
Dítì subj.: zpomalenì odpovídá na jednoduché otázky,
apatické.
Obj.: zvracelo, bolest hlavy rovnì, hyperventilace s brnìním rukou,nohou, ztuhlost konèetin, tøes. TK 110/65, P
120/min., RR 26/min., SpO2 98 %, Cooxymetrie 40 % COHb.
Hodnotenie
Porovnávala som 10 posádok medikov (MUC) a 28 posádok
RZP a to pod¾a jednotlivých sledovaných èinností: vyetrenie
eny aj s odobratím kompletnej anamnézy, rovnako u dieaa,
pracovná diagnóza, lieèba, práca na mieste (technická prvá
pomoc, privolanie hasièov), smerovanie, hodnotenie figurantov (tak ako sú uvedené v tabu¾ke rozhodcov). Vypoèítala
som priemerné bodové zisky a následne percentá získaných
bodov z maxima. Pre názornos uvádzam výsledky v tabu¾ke
è. 1 a v grafe è.2.
Vetky zúèastnené posádky na Rallye Rejvíz 2010 t.j. 10
posádok medikov (MUC), 28 posádok RZP, 25 posádok RLP
v národnej súai a 25 posádok v medzinárodnej súai (INT)
som hodnotila na základe priemerných bodových ziskov (viï.
graf è. 1).
Výsledky
Z grafu è.1 vyplýva, e maximálny moný bodový zisk za
danú úlohu bol 1200 bodov a tento poèet nezískala iadna po-
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sádka. Najlepí priemerný bodový zisk som zaznamenala
v kategórii posádok RLP v národnej súai s poètom bodov
873. Posádky v medzinárodnej súai získali priemerný poèet
bodov 844, medici mali priemerný poèet bodov 792 a posádky RZP 780. Medici aj RZP nedosiahli celkový priemerný bodový zisk, èo bol 822 bodov.
Na hodnotenie jednotlivých kategórií èinností som uplatnila percentuálne hodnotenie z maximálneho poètu bodov za
danú kategóriu. Hodnotila som nasledovné poloky tak, ako
boli v súaných tabuåkách u rozhodcov: 1. vyetrenie eny aj
s kompletnou anamnézoou 2. vyetrenie dieaa s odobratím
anamnézy, 3. pracovná diagnóza, 4. lieèba, 5. práca na mieste
(technická PP, privolanie hasièov) 6. smerovanie a 7. hodnotenie figurantov. Výsledky výpoètov sú pre názornos súhrnne uvedené v tabu¾ke è. 1 a v grafe 2.
Graf è. 2.: Percentá získaných bodov z maxima
u medikov (MUC) a RZP

Postrehy  medici verzus RZP
Medici si v úlohe Mrázik poèínali ve¾mi dobre. Pristupovali k pacientom bez nacvièenej rutiny, napriek tomu vyetrovali a odoberali anamnézu ve¾mi systematicky. Bolo cíti
analytické myslenie a schopnos spoji nauèené vedomosti
s reálnymi informáciami získanými kvalitným odberom anamnézy. Dokázali citlivo a zároveò empaticky komunikova
s pacientom, aj keï ete väèie skúsenosti nemajú, keïe im
chýba prax. Je to ve¾mi pozitívne znamenie, ak uváime, e je
to budúca generácia, ktorá aj nás bude lieèi a u teraz dosiahli
posádky medikov vynikajúce výsledky (vyplýva aj z tabu¾iek
a grafu). Malý nedostatok z dôvodu absentujúcich skúseností
z reálnych zásahov som predsa len postrehla. Medici menej
èasto koordinujú zásah s ostatnými zlokami IZS, v naom
prípade s hasièmi, ktorí mali v úlohe Mrázik zaisti priestor
oh¾adne bezpeènosti, urobi analýzu prítomných toxických
látok vo vzduchu, atï. Aj tento nedostaok mnohé posádky
rieili samostatne, s preh¾adom a vcelku bezpeène. Vedeli
poskytnú technickú prvú pomoc  pri podozrení na otravu
plynom, okamite vetrali, otvárali dvere a okná, vynáali pacientov zo zamoreného priestoru, kontaktovali plynárov, vypínali kúrenie a pod.
Posádky RZP mali väèie nedostatky v odbere anamnézy.
Odber anamnézy èasto redukovali na dotaz oh¾adne uitia alkoholu, drog, eventuélne liekov a podozrivej alebo kontaminovanej potravy. Samotné predchorobie u dieaa a matky, liURGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010
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ekovú a alergickú anamnézu zisovala len kadá tretia posádka. Rovnako vyetrenie pacienta (v naej úlohe dvoch pacientov  dieaa a matky) viac ako polovica posádok výrazne
redukovala a to len na meranie vitálnych funkcií  krvného
tlaku, periférnej saturácie kyslíka, pulznej frekvencie, event.
glykémie. S ¾útosou musím kontatova, e fyzikálne vyetrenie dýchacieho systému a srdca posluchom, zistením frekvencie dychov, symetrickos pohybov hrudníka bolo raritou!
Taktie raritné bolo vidie správne orientaèné neurologické
vyetrenie. Drvivá väèina posádok RZP sa uspokojila s vyetrením zreníc  ich ve¾kosti a reakcie na osvit. Iba 34 posádky vyetrovali opozíciu ije, prejavy lateralizácie a kládli
otázky k posúdeniu orientácie/dezorientácie pacienta. Faktom
je, e posádky RZP mali úlohu v noènej etape (u medikov
v dennej), èo sa pravdepodobne podpísalo na vrub týchto zistených nedostatkov. Niektoré posádky samé priznali vyèerpanos a únavu, ktoré na nich do¾ahli v skorých ranných
hodinách po denných etapách. Vyetrenie je dôleité pre lieèbu ako aj prognózu pacienta. Podstatný je klinický obraz, lebo príznaky nemusia korelova s nameranými koncentráciami
COHb. Známa je tzv. Ostravská klasifikácia, kde sa otravy delia do tyroch tádií pod¾a závanosti a klinických príznakov
a neurologického nálezu.
Pozoruhodnosou ostáva, e v oblasti pracovnej diagnostiky sme zaznamenali takmer 100 %-nú úspenos (únik informácií?, alebo bystros, výborná pozornos a odhalenie indícií
pomerne rýchlo pri vstupe do bytu- plynový kotol visel na stene nad hlavou intoxikovanej dcéry a bol vidite¾ný od dverí,
ako aj poznámka otca: Pri odchodu do práce ráno som doma letos poprvé zatopil...). Iba 3 posádky urèili inú pracovnú diagnózu a to: otravu potravou, pravdepodobne hríbmi,
alkoholom, otravu zemným plynom, kyslièníkom uhlièitým.
Z literárnych zdrojov sa dozvedáme, e viac ako 30 % otráv
oxidom uho¾natým je prehliadnutých, respekíve chybne diagnostikovaných a najèastejia zámena býva za chrípkové
ochorenie, potravinovú otravu, intoxikáciu alkoholom, gastroenteritídu, migrénu, atï. Je to preto, e príznaky otravy oxidom uho¾natým sú nepecifické a samotný plyn nie je naimi
zmyslami detekovate¾ný! Preto sa na túto diagnózu v teréne
nemyslí. V rozpore s 92 %- nou diagnostikou posádkami vak
bola samotná kyslíková lieèba! Chceli sme vidie spôsob kyslíkovej lieèby dvoch pacientov súèasne (dieaa a matky),
staèilo v jednom prípade vidie a v druhom prípade slovne po-
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písa spôsob podávania kyslíka, vo¾ba masky, kyslíkový prietok. A tu bol kameò úrazu! Prietok kyslíka niektorým posádkam RZP robil vány problém, jednak v zadefinovaní jednotky,
t.j. liter za minútu (l/min) a v urèení konkrétneho èísla.
Posádky volili nízke prietoky kyslíka: 246l/min. Hodnotili
sme prietok aspoò 8 l/min, aj keï sa odporúèajú prietoky ove¾a vyie (15 l/min) pri pouití tesniacej masky s rezervoárom
(zásobným vakom). Niektoré posádky otá¾ali s kyslíkovou
lieèbou pri správne urèenej pracovnej diagnóze (otrava CO)
a to z dôvodu, e opakovane merali saturáciu kyslíka pulzným
oxymetrom a táto bola v norme, teda údaj bol SpO2 9798 %.
Keï má pacient dobrú saturáciu, netreba mu kyslík  znela odpoveï. V tomto prípade posádky nemali vedomos
o tom, e hodnoty SpO2 sú u otravy oxidom uho¾natým falone vysoké. Poznámka: Klasické meranie pulznou oxymetriou
(SpO2) pouíva svetlo o dvoch vlnových dåkach a nedokáe
rozlíi COHb od HbO2  prináa falone vysoké hodnoty
SpO2. Pravdepodobne aj z tohoto dôvodu bola oxygenoterapia
aplikovaná s nízkym prietokom kyslíka a èasto bez rezervoáru. Prekvapivé bolo aj zistenie, e zopár posádok konzultovalo lekára oh¾adne podania antiemetika do ily, prièom pred
samotnou konzultáciu ete nemali pacientky riadne vyetrené,
ani èo sa anmnézy týka. Posádky mali postupova v súlade
s platnými kompetenciami v ÈR, ale samotná farmakolieèba
nebola súèasou úlohy. V prípade podozrenia na otravu plynom, je stratou èasu konzultova lekára 3 minúty o podaní
Torekanu i.v., zvlá, ak chýbajú anamnestické údaje, alergická anamnéza, vek dieaa a lekár navye nedostal tú najdôleitejiu informáciu, e posádka má podozrenie na otravu CO.
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V závere úlohy dostali posádky otázku, èi poznajú inú pecifickú lieèbu pri pracovnej diagnóze  otrava CO. Väèina
odpovedala správne  hyperbarická oxygenoterapia. Pravdepodobne z vyèerpanosti v skorých ranných hodinách jedna
odpoveï znela: Lieèba v barovej komore. :-)
Dve posádky z 28 sa cielene pýtali na pulznú CO-oxymetriu (COHb), tu sme potvrdili vysoké hodnoty: u dieaa 40 %,
u matky 30 %. Otec nebol intoxikovaný, nako¾ko sa v miestnosti vôbec nezdriaval, jeho hodnoty zodpovedali beným
hodnotám fajèiara. Jediná posádka mala vo výbave pulzný
CO-oxymeter (prístroj k neinvazívnemu meraniu COHb v krvi) v rámci Lifepaku 15, pouila ju vak z neznámych dôvodov len u dieaa. Prítomnos pulzného CO-oxymetra sme
samozrejme bodovo nehodnotili, nako¾ko tento prístroj nie je
povinnou výbavou vo vozidlách ZS.
Nai figuranti hodnotili nielen prístup, empatiu, ale aj celkový dojem, avak hodnotenia nie sú chvályhodné (viï. tabu¾ka). Mamièka (figurantka) prístup niektorých posádok RZP
komentovala tak, ako vyznel: My sme záchranka a u sa vrhli na ilu, bez toho aby vysvetlili dôvod. Rovnako len
máloktoré posádky informovali matku o tom, èo bude s jej
dcérou, o ktorú mala ako kadá iná matka najväèí strach.
Záver
CO je zákerný plyn! Prekvapí neèakane a tragédia môe by
obojsmerná pre pacienta aj pre posádku. Poväèinou informácie z operaèného strediska nie sú relevantné, èo sa otravy oxidom uho¾natým týka a posádka, èi u RZP alebo RLP, je na mieste
ako prvá (keïe hasièov nikto nevolá). Nemáme monos sami potvrdi toxické hladiny CO vo vzduchu a ani pulznou COoxymetriou. Ostávajú pre nás len indície! Preto myslime na na
túto zákernú diagnózu najmä v zimných mesiacoch, pri väèom
postihnutí osôb (staèí aj dvoch), v bytoch s karmou, èasto
v malých a nevetraných izbách, v kúpelni, nevetranej garái
(náhoda, suicídium), pri poiaroch. Tých situácií je ïaleko viac, ale v bytoch vieme rýchlo vetra, otvori dvere, okná, nezdriava sa v zamorenom priestore, èím skôr privola hasièov
k analýze plynu, vynies pacientov do bezpeènej zóny, atï.
Celkom na záver milí záchranári, ak sa Vám podaktorým
zdali autori tejto súanej úlohy nekompromisne tvrdí
v hodnotení, berte to prosím pod¾a hesla: ako na cvièisku,
¾ahko na bojisku. Alebo ako hovorí Murphyho zákon:
Mnostvo získaných skúseností je v tom najlepom prípade
priamo úmerné mnostvu pokazených vecí.
Odkazy:
1. Ostravská klasifikace otrav CO
2. Doporuèený postup Èeské spoleènosti hyperbarické a letecké
medicíny z 1/2009 (napø. na stránkách www.urgmed.cz)
Skratky v texte
SpO2  saturácia periférnej krvi kyslíkom
CO  oxid uho¾natý
COHb  karbonylhemoglobín
HbO2  oxygénhemoglobín
ZS  záchranná sluba
MUDr. Táòa Bulíková, Ph.D.
Life Star Emergency, s.r.o.  záchranná zdravotná sluba
a koliace pracovisko SZU  Bratislava, LSE s r.o.,
Limbova 1, 900 01 Limbach,
e -mail: bulikova@mail.t-com.sk
Pøíspìvek doel do redakce 7. èervna 2010
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Správa zo Stredoeurópskeho
kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci
V dòoch od 15. do 17. apríla 2010 sa konal v hoteli Senec
Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof  XIV. kongres Záchrana 2010. Kongres sa konal v novovybudovanom nádhernom kongresovom centre hotela Senec
a po prvý krát v histórii samostatne, oddelene od súae posádok záchranných sluieb. Organizátori kongresu  obèianske
zdruenie Hviezda ivota a Slovenská spoloènos urgentnej medicíny a medicíny katastrof (SSUMaMK) pri realizácii tohoto
nového projektu si stanovili ambície  vytvori nový, pracovný
priestor ku komunikácii èo najväèieho poètu ¾udí, odborníkov
pracujúcich v systéme a to vo vetkých zlokách Integrovaného
záchranného systému, nielen na území Slovenska, ale minimálne na úrovni V4. Zároveò sa usilovali vytvori kreatívny pracovný priestor pre potrebnú medziodborovú komunikáciu tak vo
sfére prednemocniènej ako aj nemocniènej.
Zátitu nad kongresom prevzal minister zdravotníctva Slovenskej republiky a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity.
tvrtoèné zahájenie kongresu na obed bolo slávnostné, hoci v jeho samom úvode smutné, kedy prítomní hostia a vetci
úèastníci si uctili minútou ticha obete tragickej leteckej katastrofy, ktorá sa odohrala v uplynulých dòoch a zasiahla naich severných susedov Poliakov, ktorí po leteckej tragédii
stratili èelných predstavite¾ov politického spektra.
Slávnostné otvorenie zaèalo vystúpením iakov Základnej
umeleckej koly zo Senca a privítaním významných osobností
náho politického a spoloèenského ivota. Uvítací príhovor pána ministra zdravotníctva SR, MUDr. Richarda Raiho zaujal
úèastníkov z poh¾adu znalca problematiky urgentnej medicíny
a budovanie oddelení urgentného príjmu oznaèil za prioritu.
V úvodných príhovoroch pokraèovali viceprezident Policajného
zboru SR, generál, JUDr. Stanislav Jankoviè, rektor SZU, profesor
MUDr.Ján tencl, CSc., prezident Slovenskej lekárskej spoloènosti, profesor MUDr. Peter Kritúfek, PhD. a ïalí váení hostia.
Na pozvanie prezidenta Slovenskej spoloènosti UM a MK
priletel z Izmiru (Turecko) viceprezident Európskej spoloènosti
urgentnej medicíny, Dr. Ulkumen Rodoplu, z Holandska W.
Heyden, za WHO G. Rockenschaub, pozvanie prijal aj riadite¾
Maïarskej národnej záchrannej sluby  László Gorove. Na podujatí sa zúèastnili aj zahranièní hostia z Rakúska, vajèiarska,
zo susednej Èeskej republiky sme medzi nami privítali riadite¾ku odboru krízovej pripravenosti ministerstva zdravotníctva
ÈR  MUDr. Danku Hlaváèkovú, ïalej prezidentku Èeskej spoloènosti UM a MK  MUDr. Janu eblovú, Ph.D.
Súèasou úvodného ceremoniálu bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení SLS. Odborná spoloènos má prakticky len
jednu monos ako oceni niektorého zo svojích èlenov a da
tým najavo, e si ich prínos pre spoloènos vái. Strieborné
medaily Za zásluhy o SLS si prevzali MUDr. Ladislav imák,
MUDr.Viliam Dobiá, Ph.D. MUDr. Dana Hlaváèková bola
ocenená èestným èlenstvom Slovenskej spoloènosti UMaMK.
Za najlepiu publikáciu v oblasti urgentnej medicíny za rok
2009 si cenu SLS prevzala autorka publikácie: Súaná úloha
Spasite¾ na Ralley Rejvíz 2009 MUDr.Táòa Bulíková, PhD.
Hostí a vetkých úèastníkov zaujal slávnostný príhovor novozvoleného Prezidenta Slovenskej spoloènosti UM a MK
a prezidenta kongresu, doc. MUDr.Viliama Dobiáa, PhD.,
ktorý v slávnostnej reèi naèrtol úlohy, ktoré spoloènos èakajú
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a poiadal prítomných, aby zváili svoje èlenstvo a rozírili
rady odborníkov, ktorí sa budú môc realizova pri príprave
odborných dokumentov v podobe odporúèaní odbornej spoloènosti, ako je zvykom aj v zahranièí.
Na kongrese sa zúèastnilo viac ako 400 úèastníkov, odoznelo
62 prednáok v dvoch paralelných sekciách, väèina prednáok
bola simultánne prekladaná, pretoe okrem domácich a èeských
prednáate¾ov boli na kongrese príspevky od odborníkov
z Rakúska, Holandska, Maïarska, vajèiarska, Turecka a WHO.
Vo tvrtok popoludní odzneli prednáky zahranièných odborníkov, blok otvoril viceprezident európskej spoloènosti
UM (EuSEM) z Turecka (Izmir) Dr. Rodoplu, ktorý naznaèil
úlohy spoloènosti pri kreovaní novej odbornosti v Európe,
vznik spoloèného vzdelávacieho kurikula a plány do budúcnosti. Slovensko je jednou z mála krajín, kde je urgentná medicína nielen ako samostatná pecializácia, ale kde je moné
pregraduálne aj postgraduálne tento odbor tudova. Zároveò
sme jedna z mála krajín, ktorá má samostatné zákony pre záchrannú zdravotnú slubu, Integrovaný záchranný systém
a funkèné koordinaèné centrá pod jednotným èíslom 112.
Príspevok vedúceho katedry Donau Universität Krems,
Rakúsko, Christophera Redelsteinera sa niesol v znamení podobností a rozdielov v urgentnej starostlivosti. Zatia¾ èo vozidlá a ich vybavenie je rovnaké na základe spoloènej normy,
poskytovanie je nejednotné, zloenie posádok ve¾mi variabilné nielen v rámci Európy, ale èasto aj v rámci regiónu v jednom táte. Rozdielne je vzdelávanie a tréning, terminológia
pracovných pozícií, obsah vzdelania a tak nie je moné porovnáva ani výkony, ani kvalitu. Súèasou prednáky boli
návrhy na èiastoèné zjednotenie postupov.
G. Rockenschaub z WHO, regionálna kancelária Kodaò,
prispel prednákou o aktivitách WHO pri zvyovaní krízovej
pripravenosti krajín, zdravotníckych autorít, nemocníc a záchranných sluieb. Za roky 19902008 bolo katastrofami len
v Európe postihnutých 47 miliónov obyvate¾ov s majetkovými
kodami za 250 miliárd USD. Team odborníkov vypracoval pomôcku na vyhodnotenie pripravenosti na katastrofy vrátane návodu na cvièenia. Organizované sú aj tréningové sústredenia na
zvýenie teoretickej a praktickej zruènosti zodpovedných pracovníkov v pripravenosti na mimoriadne udalosti.
Wim van der Heyden z organizácie Lekári bez hraníc oboznámil s èinnosou organizácie, jej truktúrou, základnými
operaènými princípami a vyzval k podpore a k pripojeniu sa
do radov zdravotníkov, ktorí pomáhajú v mnohých krajinách,
ale zároveò si tým zvyujú svoju odbornos na stavoch, s ktorými sa v benej prevádzke stretnú zriedkavo.
Zaujala prednáka G. Bildsteina o vzdelávaní paramedikov
vo vajèiarsku. Participuje 6 akreditovaných intitúcií, vzdelávanie trvá 3 roky v trvaní 5 400 hodín, z èoho polovica je teória a nácviky, druhá polovica je venovaná praxi v záchrannej
slube a na urgentných oddeleniach.
Ve¾mi atraktívne boli prednáky ostatných zahranièných
odborníkov, v ktorých odzneli cenné poznatky o menemente
kvality, vzdelávaní zdravotníckych záchranárov v rôznych
krajinách, podnikovom vzdelávaní a monostiach zjednocovania kvalifikaèných predpokladov v urgentnej medicíne.
Zaujali aj prednáky o skúsenostiach medikov zo stáí v zá43
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chrannej slube, porovnanie praktických zruèností dobrovo¾ných zdravotníkov Slovenského Èerveného kría a zo vzdelávania laikov v prvej pomoci.
Po prednákovom bloku sme si aj napriek dadivému poèasiu so záujmom pozreli ukáku mobilnej hyperbarickej komory a jej prevádzky u pacienta s Kessonovou chorobou, ktorú
pripravili hasièi okresného HaZZ Pezinok, pod vedením riadite¾a plk. Ing. Emila Moovského.
tvrtkový veèer po prednákových blokoch sa niesol v príjemnej atmosfére s krstom knihy Od symptómu k diagnóze
v záchrannej slube. Kazuistiky. autorky MUDr. Táni Bulíkovej, PhD. Kniha bola pokrstená fiziologickým roztokom a adrenalínom pre jej úspený tart do ivota a autorka budúcim èitate¾om s úprimnou radosou predstavila kniku bezprostredne spolu s dcérou, Slávkou Bulíkovou, tudentkou 3. roèníka fotografie
VVU v Bratislave, ktorá je zároveò autorkou obálky spomínanej knihy a vernisáe výstavy fotografií Záchranári. Zvyok
tvrtkového veèera sa niesol v znamení príjemnej atmosféry vetkých zúèastnených v priate¾ských debatách za súzvuku slovenskej ¾udovej hudby z rôznych regiónov a chutného obèerstvenia.
V piatok a v sobotu sa desiatky úèastníkov (140) prakticky
kolili na workshopoch v tematike automatizovanej externej
defibrilácie, intraoseálneho prístupu a v núdzovom zaistení
dýchacích ciest  koniopunkciou.
V piatkovom bloku prednáok v sekcii A boli nosnými témami manament kvality a vzdelávanie, nové trendy, v rámci
ktorých odzneli príspevky o postavení POCT a akútnej laboratórnej diagnostiky v urgentnej medicíne, skúsenosti s intraoseálnym prístupom vàtaèkovou metódou, túdia týkajúca sa
laryngeálnej kanyly a jej vyuitia v prednemocniènej starostlivosti. Ako býva u zvykom, ve¾kému záujmu sa teil pediatrický blok, kde témy pediatrickej urgentnej medicíny sú
naïalej výsostne iadúce a vïaka profesionalite prednáajúcich aj vdy najviac obsadzované poslucháèmi.
V sekcii B paralelne prebiehali prednáky s témou polytraumy, úrazy chrbtice a miechová lézia, stále aktuálna psychiatrická problematika v záchrannej slube a bezpeènos posádky a pacienta pri zásahu, odzneli zaujímavé kazuistiky
u pacientov s tamponádou srdca, úraz plynovou pito¾ou,
edukatívna prezentácia o závanej diagnóze akou je akútna
disekcia hrudnej aorty, ktorú nemono v teréne potvrdi a ani
vyvráti a predpokladom preitia u tohto ve¾mi závaného
stavu je rýchla diagnóza.
Prednáka MUDr. ¼ubomíra Molèana (Falck Záchranná
a.s. RLP Preov) zaujala problematikou otravy kyslièníkom
uho¾natým jednak z poh¾adu aktuálnosti témy ale najmä z absencie tandardného postupu pre manament pacienta s otravou CO. Aj keï tandardný postup nemá právnu váhu, iba
v prípade jeho nedodrania, má slúi ako optimálny postup,
ktorým chceme zníi mieru vèasných aj neskorých následkov otravy CO. Postihnutí pacienti nie sú len starí a chorí ¾udia, ale aj deti, ktoré môu následkom otravy trpie celý ivot.
V minulom roku bolo na Slovensku hospitalizovaných 50 pacientov s diagnózou T58, ale iba malé percento z nich podstúpilo lieèbu v hyperbarickej komore napriek jej dostupnosti.
Autori prezentovali tandardný postup pre manament pacienta s otravou CO a monosti následnej terapie v hyperbarickej komore v súlade s Lilleským konsenzom z roku 2004.
V neskorích popoludòajích hodinách prebehla moderovaná panelová diskusia Èervení (oranoví) a bieli  systém medziodborovej spolupráce a nemocniènej urgentnej medicíny.
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Piatkový spoloèenský galaveèer sa konal v reprezentaèných
priestoroch hotela Senec. Úvodný kabaret v týle najznámejích muzikálových melódií v podaní Helgy Kovalovskej pokraèoval v hudobnom a taneènom programe do skorého rána.
To sa odzrkadlilo aj na úèasti na sobotòajích prednákach
s nosnou témou IZS, kde v rannom bloku sme zaznamenali
nízku úèas prítomných, napriek atraktívnym témam. Odzneli
prednáky, ktoré sa týkajú urgenákov mono okrajovo, ale
významom sú dôleité. Unikátne boli prezentácie súèinnostných cvièení IZS pri biologickom terorizme a hromadnej nehode v tuneli. Z ïalích spomeniem prednáku kolegov zo
elezniènej polície a ich monosti zapojenia sa do IZS, integrovaný príjem a spracovanie tiesòového volania na koordinaènom stredisku IZS.
Na záver tohto pracovného trojdnia, ktoré sa nieslo v duchu
odbornosti, poïakoval prezident kongresu doc. MUDr. Viliam
Dobiá, PhD. za profesionalitu pri prezentáciách, kontatoval,
e by bol rád, ak by sa v budúcnosti zapojili aj prednáatelia
z policajného zboru SR a z Hasièského a záchranného zboru, nako¾ko mnohé zásahy treba riei v súèinnosti a koordinova a tu
je práve priestor k výmene poznatkov, skúseností a dohode ako
postupova èo najlepie v daných podmienkach. Ako ïalej kontatoval, najväèím prínosom kongresu je úèas viac ako 400
úèastníkov, èo je v doterajej histórii najviac za 14 roèníkov,
pestros prednákového programu a takmer nezvládnute¾ný záujem o praktické vzdelávanie formou workshopov.
V závere poïakoval vetkým za mnostvo podnetných diskusií, za perfektnú spoluprácu s ostatnými spoluorganizátormi,
za vynikajúcu audiovizuálnu techniku vïaka ktorej mohli prednáky plynulo prebieha v simultánnom preklade, poïakoval
za lojálnos a protokolárnu konvenènos pri spoloèenských aktivitách a za úasne priateåskú atmosféru.
Na tomto mieste by som chcela vyjadri v mojom mene
a v mene ostatných èlenov organizaèného výboru kongresu
rados, lebo pod¾a mnostva pozitívnych ohlasov mono dnes
kontatova, e kongres sa nám vydaril a e sa toto podujatie
stane tradíciou na ktorú sa budeme spoloène vetci tei, najbliie u 14.16.apríla 2011 na 2. roèníku Stredoeurópskeho
kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof v Senci.
Prajeme si, aby nae motto: S nami budete i dlhie platilo tak pre pacientov ako aj nás vetkých, nech nás eufória zo
vzájomnej spolupatriènosti a tvorivej práce drí naïalej, lebo
som presvedèená, e v tomto zapoèatom kontexte môeme
zvládnu úlohy, koré na nás ete len èakajú v oblasti urgentnej medicíny a medicíny katastrof.
Podrobnosti k téme ocenenia SLS ako aj príhovor prezidenta SSUMaMK nájdete na webovej stránke odbornej spoloènosti www.urgmed.sk
Fotodokumentáciu z podujatia doloíme na
www.kongresum.sk, dostupné príspevky s fotkami sú na
www.rescueonline.sk
Anotácia spomínanej knihy Od symptómu k diagnóze v záchrannej slube. Kazuistiky. je publikovaná aj na internetovom knihkupectve www.vydosveta.sk
MUDr. Táòa Bulíková, Ph.D.
Predseda organizaèného výboru kongresu
Doc. MUDr. Viliam Dobiá, Ph.D.
Prezident kongresu a prezident SSUMaMK
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Rallye Rejvíz 2010

Od 26. do 30. kvìtna 2010 se v Koutech nad Desnou konal
14. roèník soutìe posádek záchranných slueb, 12. roèník
Helpíkova poháru pro dìti pátých tøíd, 4. roèník Zlatého sluchátka a nultý roèník soutìe medikù. Bìhem let se vlastní
Rallye Rejvíz (RR) rozdìlila na soutì národní a mezinárodní, národní se dále dìlí na soutì posádek lékaøských a nelékaøských. Ji nìkolik let RR probíhá pod odbornou garancí
Spoleènosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ÈLS JEP.
Akci jistì není tøeba odborné veøejnosti pøedstavovat, je unikátní rozsahem, náplní i poètem úèastníkù. A atmosférou, pøedevím.
Samostatnou premiéru mìli letos studenti lékaøských fakult, co je v souladu s jednou z priorit výboru odborné spoleènosti  snait se prosadit obor do pregraduální výuky. Na
studenty èekala èást úloh z profesionální soutìe, hodnoceni
byli podle stejných kritérií, jenom trasu absolvovali peky
po budovách hotelu Dlouhé stránì. Na jejich výkony jsme byli vichni velmi zvìdavi  míra naí zvìdavosti se pøinejmením vyrovnala nervozitì studentù. A vichni jsme si v duchu
promítali sami sebe koncem studia: co bychom byli schopní
zvládnout, jak bychom reagovali na komplexní situace, pøed
které byli medici v Koutech postaveni, jak bychom tehdy pøed
mnoha lety, s tunami teoretických poznatkù z knih, ale bez
zkueností, které nám pøinesla a praxe, øeili záludnosti pro
RR typické?
Vechny posádky medikù, které jsem vidìla, øeily úkoly
s opravdovým zaujetím, k pacientùm byli sluní a empatiètí,
a jsem tie zaèala doufat, e snad opravdu vyrùstá generace
lékaøù, která zachová k pacientùm respekt a bude jej povaovat za partnera v procesu léèby. Problémem studentských posádek byla èasto týmová spolupráce  v urgentní medicínì je
prostì nezbytné, aby jeden velel. Pøi pøístupu vichni vechno dochází ke zmatkùm, opakovaným dotazùm a úkonùm
a není nikdo, kdo by pak dospìl k závìru a rozhodl. Ty týmy,
ve kterých si èlenové rozdìlili role, dopadly lépe. Bylo vidìt,
e medici jsou zvyklí odebírat anamnézu a provádìt vyetøení, zatím si to vak neosvojili natolik, aby byl postup logický,
pøehledný a èasovì úsporný. Právì na co nejpeèlivìjím odbìru anamnézy a spolehlivém fyzikálním vyetøení byla postavena úloha KÁÈA (viz dále) a zde studenti ve srovnání
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s profesionálními posádkami (zejména RZP) nedopadli vùbec
patnì. Vìtinou se studenti klonili spíe k vìtí bezpeènosti
pacientù a napøíklad pøi úloze s table- top tøídìním (START)
byla patrná tendence k overtriage, medici zatím nikdy nemuseli øeit skuteèné zdroje a jejich nedostatek. Stejnì tak úlohy,
kde bylo nutné rychle urèovat priority a míøit k øeení podstatných ohroení (PITBULL) na úkor dùkladnosti, ke které
jsou ve kole vedeni, byly u nìkterých posádek zvládány trochu nejistì.
Potìující bylo, e rozpravu, která se konala ve støedu dopoledne, brali jako skuteènou diskuzi a pøíleitost k pochopení
principu jednotlivých úloh a tím k sebereflexi  to je prapodstata rozpravy, nicménì v dospìlácké soutìi se vdy najde
nìkdo, kdo vnucuje rozhodèím své pravdy a svoje vidìní svìta a diskutuje o nespravedlnosti hodnocení.
Vlastní soutì profesionálù odstartovala ve ètvrtek brzy ráno. Úlohy èím dál více vycházejí ze skuteèné klinické praxe
s dùrazem na standardní postupy, pøesto má èást posádek stále dokola pocit, e zvítìzí ten, kdo nejdøíve vykøikne diagnózu, by se k ní dobral jakýmkoliv zpùsobem. Je to udivující,
vdy vichni jistì byli opakovanì konfrontováni se situace-
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mi, kdy se stav pacienta upøesòuje nejen na úrovni pøíjmového oddìlení, ale mnohdy a bìhem hospitalizace za pouití
vech diagnostických metod. Ve vech kurzech i uèebnicích
se vdy zdùrazòuje, e je v prvním kontaktu nutné pracovat
èasto jen s pracovními a symptomatickými diagnózami,
v soutìi na to záchranáøi zapomínají. Navíc se rozhodèí vdy
ptají na diferenciální diagnostiku a bývá to i souèást hodnocení  právì zvaování pravdìpodobností a urèování váhy
jednotlivých klinických nálezù je podstatou práce v medicínì
obecnì a v nejistém prostøedí prvního kontaktu a nespecifických steskù o to víc. Velmi zøetelnì se toto projevilo na úloze
MRAZÍK  èást posádek se sice dobrala urèení otravy CO,
nicménì ani po rozklíèování situace nedolo k tak jednoduchým opatøením jako je otevøení okna, vyvìtrání a podání
kyslíku. Místo toho se mnohdy posádky upínaly ke zcela
v tomto pøípadì podruné terapii jako podávání antiemetik
(pacientky si pøece stìovaly na nauseu a závratì) èi k jiné
zbytné farmakoterapii. To je dalí, dlouhodobì akcentované
poselství RR: podstatný je celkový management situace, nefarmakologická opatøení mají mnohdy vìtí efekt a pøinesou
pacientovi podstatnì vìtí uitek ne zbyteèné a vedlejími
úèinky zatíené léky.
Velmi zajímavá, nebo v praxi relativnì èastá a medicínsky
de facto nenároèná byla úloha KÁÈA, pøesto mnoha posádkám zpùsobovala administrativní i lidské problémy pøi jejím
øeení. Byla postavená na principu volání z tøetí ruky starostlivé manelky, která na dálku vnucuje operátorce diagnózu.
Na místì posádka nala zdravého pána støedního vìku, jenom
unaveného po noèní  právì my bychom mìli s pacientem
soucítit! Copak byste se sami nechali mezi noèními nejprve
budit a úkolovat manelkou/manelem a poté jetì zcela zbyteènì vozit nìkam na vyetøení, kde vás urèitì nechají hodiny
trèet v èekárnì? Odbìr anamnézy, systematické vyetøení
a dohoda s pacientem  zdánlivì by mìlo jít o rutinu, ale tak
jednoznaèné to pro soutìící nebylo. V kompetenci lékaøských posádek jednoznaènì bylo ponechat pacienta na místì,
nelékaøské musely zajistit konzultaci s lékaøem na operaèním
støedisku.
Na RR se vdy opakují úlohy zamìøené na bezpeènost posádky  po loòském psychiatrickém pacientovi byl letoní
hrozbou pitbull zavøený v koupelnì. Úloha vyadovala rozdìlení týmu (bylo více pacientù, navíc jejich chování modifiko-
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val alkohol), dobrou komunikaci mezi jednotlivými èleny
posádky, aby se udrel pøehled o situaci. Figurantka v roli
dcery a majitelky psa opakovanì hlásila, e jde za svým milovaným pejskem, zda se mu nic nestalo. Teprve a po nìkolikátém (èasto nevnímaném) varování pes vybìhl, zazvonil
zvonec a úlohy byl konec.
V soutìi se vdy objevují varianty úkolù na tøídìní, resuscitaci a management traumat. Jsou to klíèové dovednosti pro
vechny pracovníky v urgentní medicínì a mìly by být dobøe
zvládnuté a procvièené. Pro tyto situace existují schválené doporuèené postupy, take by posádky mìly postupovat v zásadì stejnì  pøesto rozhodèí referovali o znaèných odchylkách
a inovacích. Schopnost tøídìní provìøily dvì úlohy  obrázkové tøídìní v úloze START a reálná situace vcelku bìné
dopravní nehody v úloze PLUKOVNÍK. Resuscitace byla
tentokrát naprosto typická: pøíèinou byl akutní infarkt s elevacemi ST a rytmem, který posádky zachytily, byla fibrilace
komor. Také úloha ÈESTMÍR nebyl nièím zákeøná, spadlý
paraglidista mìl typická poranìní, byl schopen sdìlit vechny
pøíznaky, komunikoval, byl a na krátkou amnézii orientovaný, ale vzhledem k tomu, e ho nali po osmi hodinách, byl
hladový, prochladlý, nevrlý a opravdu ho zranìní bolela. Kdo
poslouchal pacienta, dobral se podstatného, a kdo s ním jetì
navíc komunikoval, tak ho i zklidnil.
Pod názvem TANDEM se skrýval porod v nároèném terénu, posádka musela zvládnout rozdìlit se, slanit se, podat hasièùm instrukce ohlednì porodu v bìhu a po dosaení matky
i rozdýchat novorozence. HÁZENÁ mìla také pediatrickou
problematiku a skrývala se za ní akutní meningokoková sepse
 pøi cíleném odbìru anamnézy a peèlivém celkovém vyetøení (opìt!) nebyla diagnostika tak obtíná. Na druhé stranì
úloha ÈERVENÁ, ve které lo o pacienty s hemoragickou horeèkou, se mi zdála pomìrnì nároèná  stále jetì asi neumíme
pracovat s riziky CBRNE. Vodítkem pro úspìnou diagnostiku byl údaj o návratu z letitì a následné vyhodnocení klinických pøíznakù. Velký dùraz byl kladen i na bezpeènost posádky
a ostatních osob a na pouití efektivních bariérových pomùcek. Nìkteøí soutìící se nechali zmást autem a postupovali
jako by lo o dopravní nehodu.
V rámci RR se konalo ve ètvrtek setkání koordinátorù SPIS
(vznikající Systém psychosociální pomoci). Posádky bìhem
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vlastní soutìe proly mimosoutìní úlohou, na kterou navazoval pohovor s dvojicí psychologù  peerù. Byla to první
plonì zorganizovaná akce, kde bylo moné vyzkouet psychosociální intervenci na vlastní kùi, by ve velmi zkrácené
podobì, a pochopit její potencionální pøínos. Pøedevím vak
mohli úèastníci zjistit, e je to zcela neohroující rozhovor, ve
kterém je plnì respektována profesionalita záchranáøù.
Situace, se kterou byly posádky konfrontovány, byla velmi
vypjatá a sugestivnì zahraná. Záchranáøi pøicházejí do bytu,
kde je kojenec v bezvìdomí, podle vyhodnocení stavu není resuscitace vùbec indikována. Do toho najednou otec dítìte vytáhne zbraò a køièí, e zdravotníci musí dítì zachránit, jinak
e je zastøelí. Po krátké chvilce byla hra pøeruena, aby se
potenciální traumatizace nestupòovala a následnì podané informace mìly kýený efekt. V situaci byly obsaeny hned dvì
kritické události  resuscitace (smrt) dítìte a vlastní ohroení.
Hned po expozici vyplòovali vichni úèastníci dotazník a pak
tentý dotazník jetì s odstupem zhruba 24 hodin. Jejich vyhodnocení a analýza bude uveøejnìna v nìkterém z následujících èísel UM.
Sobotní dopoledne se tradiènì koná finále Helpíkova poháru ve Smetanových sadech v Jeseníku. Pohled na nadení
a zaujetí desetiletých adeptù poskytování první pomoci mì
neomrzí ani neunaví. Stejnì tak mì tìí pøímoèaré uvaování
dìtí, které jetì nemají v pamìti vryté nesmysly o první pomoci a díky tomu se zdravým selským rozumem dobírají
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správných øeení. A z jejich upøímnì milého chování k pacientùm by si leckdo z nás mohl vzít pøíklad. Nezbývá ne doufat, e jim ochota pomoci druhým vydrí a do jejich dospìlosti a e tou ochotou nakazí i okolí.
Cestou domù jsem pøemýlela, jaká profese èi kategorie
spjatá se záchrannými slubami jetì nemá na Rallye Rejvíz
svoji soutì. Jediný, kdo mì napadá, jsou manaeøi záchranných slueb  tøeba se jednou doèkáme varianty soutìe i pro
nì.
Rallye Rejvíz se ji rozrùstá do takových rozmìrù, e nejnároènìjí se stává pro organizátory, rozhodèí a vechny, kdo
se na jejím chodu podílejí. Mnoho osob má více ne jednu úlohu, figuranti z dospìlé soutìe se ocitají jako rozhodèí na
Hlepíkovi a naopak, nìkdo je v pohotovosti od zaèátku do
konce a na spánek mu nezbývá témìø ádný èas. Pøípravy musí být èím dál preciznìjí, aby se celé soukolí nerozpadlo.
Doufejme, e realizaèní tým si uchová svoje nadení i do budoucích let, protoe právì na nìm budoucnost této unikátní
akce závisí.
Jana eblová
Celkové výsledky a ostatní materiály k soutìi najdete na adrese:
http://www.rallye-rejviz.cz/pdf/rr_2010_results.pdf
Hodnocení soutìe operátorek bude uvedeno v nìkterém z pøítích
èísel UM

Zlatý záchranáøský køí za rok 2009
Ocenìní Zlatý záchranáøský køí za rok 2009 pøedal
spolu s ostatními význaènými osobnostmi profesionálním i laickým záchranáøùm 14. dubna 2010 na Praském hradì prezident republiky Václav Klaus. Èasopis
RESCUE REPORT zorganizoval udìlování tìchto prestiních cen ji po jedenácté.
Zlatý záchranáøský køí je udìlován v devíti kategoriích.
Nejvìtí pozornosti se obvykle tìí ocenìní v kategorii Za
výjimeèný pøínos pro záchranáøství, Záchranáøský èin laikù
a Nejkurióznìjí èin roku. V obou kategoriích týkajících se
profesionálních záchranáøù získali ocenìní pracovníci zdravotnických záchranných slueb.

Odbor krizové pøipravenosti, který vedla MUDr. Hlaváèková, pøipravoval spoleènì s dalími slokami integrovaného záchranného systému (IZS), Fakultními nemocnicemi
(FN), odbornými spoleènostmi a zahranièními organizacemi
medicínské i organizaèní doporuèené postupy, zajioval logistiku zdravotnického systému, materiální zdroje pro øeení MU a rovnì mìl na starosti lidské zdroje  vzdìlávání
i ochranu personálu. Práce v odboru krizové pøipravenosti

Letos byly udìleny dvì ceny
Za výjimeèný pøínos pro záchranáøství
Jedno z hlavních ocenìní soutìe pøevzala MUDr. et Bc. Dana
Hlaváèková zároveò s generálním øeditelem Hasièského záchranného sboru ÈR genmjr. Ing. Miroslavem tìpánem.
Ocenìní v této kategorii je udìlováno za dlouhodobou a nadstandardní práci v oblasti záchranáøství. MUDr. Dana Hlaváèková byla ètyøi roky øeditelkou odboru krizové pøipravenosti MZ ÈR, bìhem své kariéry nikdy nepøestala jezdit jako
lékaøka zdravotnické záchranné sluby, aktivnì pøednáí studentùm i profesionálùm na tuzemských i zahranièních konferencích a dále se vzdìlává nejen v medicínì, ale i v humanitních vìdách.
URGENTNÍ MEDICÍNA 2/2010
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slubì pøináí okamitou zpìtnou vazbu a rychlejí uspokojení z dobøe odvedené práce.
Dalí ocenìní pro zdravotníky
Dalím ocenìným z øad záchranné sluby byl Petr Tomá,
který se podílel na 43 minut trvající komplikované resuscitaci tøináctiletého chlapce. Pracovník Územního støediska
záchranné sluby Støedoèeského kraje si odnesl cenu v kategorii Nejkurióznìjí èin roku. Cenu mediálních partnerù získal MUDr. Milan Brázdil, lékaø zdravotnické záchranné
sluby Olomouckého kraje, za záchranu mue pracujícího
na pile.

spoèívá jednak v analýze a pøehodnocování rizik a na základì tìchto analýz se pak pøipravuje právní prostøedí pro øeení MU, zákony týkající se záchranáøství a IZS. Kromì toho
odbor udruje kontinuální mezinárodní vazby na NATO,
WHO (World Health Organization), EU a jejich pracovní
nadnárodní orgány øeící stejné problémy a hrozby na mezinárodní úrovni. Odbor krizové pøipravenosti se vìnoval i novým
rizikùm  hrozbám souvisejícím s kolísáním a nevyzpytatelností klimatu, s rizikem teroristických útokù a zabýval se i dopady mimoøádných událostí na psychickou odolnost obyvatel
i profesionálù ze sloek IZS.
Problematika mimoøádných událostí nestojí obvykle ve
støedu zájmu, protoe po vìtinu èasu se nic nedìje  to
ale neznamená, e stát, sloky IZS i obyvatelé nemusí být
pøipraveni. Práce MUDr. Dany Hlaváèkové a jejích kolegù
je tedy neustálé argumentování, pøesvìdèování a diplomacie. Také kvùli tomu MUDr. Hlaváèková nikdy nepøestala
jezdit jako lékaøka na ÚSZS SK. Projekty pøipravované ministerstvem trvají i nìkolik let a bìhem této dlouhé doby nikdy není zaruèen výsledek. Oproti tomu práce na záchranné

Ceny pro laické zachránce
Velkou pozornost si rovnì zaslouí ocenìní v kategorii
Záchranáøský èin laikù, které zaslouenì pøevzal Matìj
Novák za záchranu eny vietnamské národnosti, která se drela za okenní parapet a hrozilo, e spadne z pátého patra.
Ocenìný mladík vybìhl do pátého patra, vykopl dveøe panelového domu a vytáhl enu do bytu. ena vyèerpáním upadla do bezvìdomí, take by ji dlouho nedokázala zabránit
pádu. Mladík jí poskytl první pomoc a zavolal záchrannou
slubu. Èestné ocenìní v laické kategorii získal Frantiek
Kováø, který pomohl pøi vyprotìní øidièe pøi váné dopravní nehodì a zaèal s oivováním zranìného.
Zlatý záchranáøský køí ukazuje rùzné podoby stateèných
èinù, které si zaslouí nejen plaketu, ale hlavnì uznání kolegù z øad profesionálù i iroké veøejnosti. Ocenìní zachránili
lidské ivoty v hasièské, policejní, armádní èi záchranáøské
uniformì, v civilním obleèení nebo také v kostýmku od stolu na ministerstvu. Je dobøe, e jsou ceny udìlovány nejen za
konkrétní hrdinské èiny bìhem zásahù, ale e cenu pøevzali
i ti, kteøí dlouhodobì pøispívají rozvoji záchranáøství, oboru
urgentní medicíny a medicínì katastrof pøípravou koncepcí,
doporuèených postupù a zákonù, aè by se na první pohled
mohlo zdát, e jde o pouhé papírování a nikoliv o bezprostøední záchranu zdraví.
BcA. Nina eblová, DiS.

Recenze knihy Manuál dispeèera zdravotnického
operaèního støediska, Franìk, O.
3. doplnìné a opravené vydání, Brno, 2010
Manuál dispeèera zdravotnického operaèního støediska je kniha, kladoucí si dle slov autora za cíl alespoò
zèásti zaplnit dosavadní neexistenci uèebního textu, vìnujícího se problematice operaèního støediska. Hned na
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zaèátku bych rád uvedl, e já osobnì jsem toto zaplnìní z pera právì MUDr. Fraòka velmi uvítal. Autorovy
texty jsou veobecnì velmi ètivé, s vysokou odbornou
úrovní a jeho erudice v oblasti zdravotnických operaè-
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ních støedisek je povìstná, s velkým pøesahem do dalích
oborù.
Kniha popisuje správnou praxi zdravotnického operaèního støediska v tom nejlepím slova smyslu a to ve
vech aspektech jeho práce. V úvodní kapitole poskytuje
základní, leè kompaktní informace o úkolech zdravotnického operaèního støediska, zabývá systémovými a právními podmínkami jeho fungování v Èeské republice i ve
svìtì, monostmi prostorového a ergonomického uspoøádání pracovitì, procesními systémy práce a dokumentací.
Autor reflektuje i nejnovìjí znìní trestního zákona a aplikuje jej do praxe pracovníkù zdravotnického operaèního
støediska i do praxe zdravotnické záchranné sluby jako
celku a poukazuje na situace, pøi kterých nejèastìji hrozí
pøekroèení platné legislativy.
Dalí kapitola se vìnuje komunikaci s volajícími.
Autor v ní velice srozumitelnì schematizuje správné postupy pro aktivní vedení hovoru a bohatá zásoba reálných
pøíkladù poukazuje na øadu úskalí a slepých ulièek, které
mùe komunikace, obzvlá ve stresu, pøináet. V kapitole o pøíjmu tísòové výzvy jsou skuteènì beze zbytku
a dopodrobna popsány hlavní úkoly pøi této èinnosti: lokalizace a klasifikace události, indikace odbornosti a prioritizace pøi stanovování odpovìdi zdravotnickou záchrannou slubou. Jakkoli je toto téma iroké, je popsáno
velmi pøehlednì a jasnì, ovem bez opomenutí sebemeního detailu. Podkapitola o klasifikaci vybraných zdravotních stavù a mechanismù je jejich vyèerpávajícím výètem
v podobì, ve které se s nimi setkávají pracovníci zdravotnických operaèních støedisek. Je pøehlednì èlenìna do
oddílù Nejèastìjí pøíèiny, Upozornìní a Specifické instrukce volajícímu a je spolu s podkapitolou o telefonicky
asistované první pomoci a telefonicky asistované resuscitaci doslova kuchaøkou klasifikace zdravotních stavù
a zásad telefonicky asistované první pomoci pro operaèní støediska.
Kapitola Operaèní øízení prostøedkù ZZS pøesahuje
svým obsahem i do dalích oborù managementu zdravotnické záchranné sluby. Autor vysvìtluje výhody i nevýhody rùzných taktických postupù, vèetnì jejich dopadù na
systém jako takový, pøi snaze o celkovì optimální reakci
na pøicházející události, vèetnì nutnosti prediktivní úvahy
o vzniku dalích poadavkù v nejblií dobì. Jedna z podkapitol se vìnuje øízení letecké záchranné sluby ve smyslu specifik, indikací a kontraindikací vyuití LZS a jejího
operaèního øízení.
Èinnosti zdravotnického operaèního støediska pøi mimoøádných událostech rozebírá dalí z kapitol. Jsou v ní
popsány a rozebrány klíèové pilíøe, na nich závisí úspìné
zvládnutí mimoøádné události. Podkapitola o racionální
komunikaci a týmové spolupráci na operaèním støedisku
popisuje zjednoduenì klíèové zásady spolupráce a komunikace pøi náhlém nárùstu zatíení.
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Ke skuteèné komplexnosti knihy pøispívají poslední
dvì kapitoly. První se zabývá managementem zdravotnického operaèního støediska, mìøením kvality práce zdravotnického operaèního støediska a vzdìláváním jeho pracovníkù. Na jejím konci jsou vyjmenovány nejèastìjí
chyby a omyly  jak systémové, tak individuální. Druhá
objasòuje princip a funkci technologií, pouívaných pøi
práci zdravotnického operaèního støediska. I kdy se jedná o problematiku znaènì specifickou a sloitou, jsou obì
kapitoly napsány velice ètivì a jednodue. Obzvlátì technika a technologie jsou pøeloeny do laického jazyka a pomohou získat alespoò základní povìdomí o tom, s èím e
to vlastnì pracujeme.
228 stran textu je rozdìleno do 7 hlavních kapitol,
které jsou dále logicky èlenìny do øady podkapitol.
Souèástí knihy je 7 pøíloh, vèetnì seznamu uiteèných
zdrojù dalích informací. Co do formy je kniha napsána
velice pøehlednì a srozumitelnì, text je doplnìn øadou tabulek a schémat. Z textu je znát, e se autor problematikou nejen dlouhodobì teoreticky i prakticky zabývá, ale
e ji také systematicky vyuèuje. Svìdèí o tom kompaktnost textu, usazenost pouité slovní zásoby a bohatá zásoba reálných pøíkladù z praxe. Vekerá problematika,
vèetnì medicínských a technických témat, je vysvìtlena
v rozsahu ideálních znalostí kadého pracovníka zdravotnického operaèního støediska. I sloité vìci jsou
popsány jasnì a logicky, hezkou èetinou, ètivì a bez
pøeruení logického mylenkového proudu. Informace nezabíhají do zbyteèného zahlcování podrobnostmi. Text pøitom
zabírá vekeré aspekty práce zdravotnického operaèního
støediska a pøi sebelepí vùli jsem nepøiel na oblast, která by v nìm nebyla obsaena. Zajímavé a praktické je
pouití rámeèkù  doplòkù textu, které obsahují velké
mnoství reálných pøíkladù správných i chybných postupù a dalí poznámky a doplòky, které by v textu naruily
jeho souvislý tok. Jejich vyuití uiteènì doplòuje základní text a pro správné pochopení nìkterých jeho èástí
je velmi dùleité. Celá kniha je napsána objektivnì, bez
jakéhokoli osobního hodnocení. Autor se striktnì drí
vìcného zhodnocování vech popisovaných metod, postupù i technologií, v duchu evidence based medicine.
Øíká se, e zdravotnické operaèní støedisko je mozkem záchranné sluby. Kniha Manuál dispeèera zdravotnického operaèního støediska je pro tento mozek slabikáøem,
memorixem i cvièebnicí zároveò. Doporuèuji ji vøele vem
pracovníkùm operaèních støedisek i výjezdovým záchranáøùm ve vech profesích i funkcích. První v ní najdou
uèebnici i opakovací cvièebnici, druzí díky ní tøeba více
pochopí své skryté kolegy a kolegynì a jejich práci.
MUDr. Fraòkovi dìkuji a gratuluji k napsání skvìlé knihy.
Bc. Jan Bradna, DiS.
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Táòa Bulíková:
Od symptómu k diagnóze v záchrannej slube. Kazuistiky
MUDr. Táòa Bulíková, PhD. nie je záchranárskej verejnosti
neznáma. Pôvodne anestéziologièka a intenzivistka sa v posledných 10 rokoch oddala urgentnej medicíne a hlavne jej
prednemocniènej zloke. Poznáme ju ako plodnú autorku èlánkov v èasopisoch, významnú spoluautorku úspenej uèebnice,
repektovanú rozhodkyòu na domácich a zahranièných súaiach posádok záchranných zdravotných sluieb, mimoriadne ob¾úbenú stredokolskú a univerzitnú uèite¾ku, zrozumite¾nú prednáate¾ku na domácich a zahranièných kongresoch, viacnásobnú
víazku súae Záchrana a medailistku Rallye Rejvíz, precíznu
organizátorku odborných akcií, vedúcu lekárku záchrannej sluby a aj ako matku úspených dcér. Jej prednosou je nielen nadpriemerná suma vedomostí, ale aj schopnos rozloi celok do
detailov a oddeli zrno podstatných príznakov od pliev nedôleitých podrobností. Ku kadému pacientovi, kde by sa dalo spo¾ahnú na rutinu, pristupuje ako k absolútnej priorite a vïaka tomu
vie viac ako ostatní vyh¾adáva raritné prípady, ktoré by pri benom vyetrení unikli pozornosti. Tento jej prístup je náplòou
kniky, ktorú dríte v rukách. Tento prístup je rozdielom medzi
náhlou smrou z nepoznanej diagnózy a zaujímavou kazuistikou,
ktorú pacient ako subjekt má ancu prei, lebo sa mu dostane
esenciálnej lieèby a ideálneho smerovania.
Text obsahuje 10 kapitol s rôznymi nozologickými jednotkami (hypertenzná kríza, arytmie a i.) aj nehomogénnymi syndrómami (suicidálny pacient, saené dýchanie a i.). Spoloèným
menovate¾om je ich èastý výskyt v akútnej prednemocniènej
starostlivosti a vyie riziko nesprávnej diagnózy a lieèby ako pri

iných náhlych stavoch. Kadá kapitola obsahuje úvod do problematiky s charakteristikami stavu, patofyziologickým podkladom,
frekvenciou výskytu, lieèbou  manamentom pacienta, nieko¾ko kazuistík a závereèné zhrnutie.
V texte urèenom na vydanie formou knihy je vidie a cíti, e
autorka ovláda medicínu v nezvyèajnej håbke, vie uvaova nad
diferenciálnou diagnostikou, iadny pacient pre òu nie je bená
rutina, ale individualita. Vïaka tomuto prístupu sa stretla so zaujímavými pacientmi a mohla spísa súbor kazuistík, ktoré by
mono iní lekári prehliadli, alebo rieili pod¾a prvého, evidentného, ale nepodstatného príznaku. Èo by sa na prvý poh¾ad mohlo zda ako astie na zaujímavých pacientov je len cit pre detail
a zároveò vrtu¾níkový nadh¾ad nad celkom.
Text je pútavý, napínavý, pri èítaní som mal tendenciu preskoèi niektoré èasti aby som sa dozvedel, ako pacient skonèil. Na
odbornú publikáciu je písaný atraktívnym týlom, je vyváený
medzi uèebnicovými poznatkami a klinickou praxou a je dôsledne zameraný na prednemocniènú prax s diagnostickými a vyetrovacími obmedzeniami, ktoré z toho vyplývajú. Preto je cenný
a urèite sa knika presadí na trhu zdravotníckych publikácií, pretoe tento typ publikácií nie je èastý ani v iných medicínskych
odboroch, ani v zahraniènej literatúre a v neodkladnej prednemocniènej praxi je to dielo priekopnícke.
Verím, e autorka v budúcnosti poteí viacerých pacientov
rozpoznaním smrte¾ného nebezpeèia a lieèbou predíde závaným komplikáciám alebo smrti a odbornú verejnos zaujme ïalími kazuistikami.

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

50

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-

Doc. MUDr. Viliam Dobiá, Ph.D.

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.
Redakce
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viz èlánek UM na str. 35
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