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Návrh specializaèního vzdìlávání absolventù
ve zdravotnické záchranné slubì jako cesty
k zajitìní dostateèného poètu lékaøù
Robin ín1,2, Ludìk Hejkal1, Roman Sviták1,3
Zdravotnická záchranná sluba Plzeòského kraje
Ústav sociálního lékaøství LF UK v Plzni
3
Anesteziologicko-resuscitaèní klinika FN a LF UK v Plzni
1
2

Abstrakt
Vznik samostatného oboru urgentní medicína byl nelehký a systém specializaèního vzdìlávání je v posledních letech jetì mnohem
sloitìjí, co je dáno pøedevím neustálými zásahy ministerstva zdravotnictví a zákonodárcù do souvisejících právních pøedpisù. Nejnovìji
jsou obory a základní konstrukce vzdìlávání stanoveny vyhlákou è. 185/2009 Sb., o oborech specializaèního vzdìlávání lékaøù, zubních
lékaøù a farmaceutù a oborech certifikovaných kurzù. Obor urgentní medicína byl pøeøazen mezi nástavbové obory.
V následujícím èlánku se autoøi pokouejí i pøes nový a velice sloitý systém specializaèního vzdìlávání nalézt cestu k monému
zamìstnávání absolventù veobecného lékaøství ve zdravotnické záchranné slubì a zajitìní jejich postgraduálního vzdìlávání. Tento
systém je i pøi nejschùdnìjí vybrané cestì pro zamìstnavatele finanènì a personálnì velice nároèný. Celkové náklady na výchovu jednoho
lékaøe jsou kalkulovány ve výi 2 590 330, Kè.
Klíèová slova: postgraduální vzdìlávání  urgentní medicína  náklady
Abstract
The conception of the emergency medicine was not easy and the system of postgraduante education became much more difficult during last
years according to Ministry of Health and lawmakers interference with the related law system. The branches and the basic constructions of
education are determined in the newly formed Law No 185/2009 Collection of Law  about branches of specialized education of physicians,
dentists, pharmacists and supraspecialties of certificated courses. The branch of the emergency medicine was moved up to supraspecialties.
In the following article the authors try to find up the solution how to employ graduates of the general medicine in the EMS and how to manage
their postgraduate education, though they have to deal with the new and very difficult educational system. This system is very complicated
both in financial and personal way. Allin costs for one physician education take 2 590 330, CZK.
Key words: postgraduate education  emergency medicine  costs

Úvod
Vznik samostatného oboru urgentní medicína (UM) byl
nelehký a systém specializaèního vzdìlávání je v posledních
letech jetì mnohem sloitìjí, co je dáno pøedevím neustálými zásahy ministerstva zdravotnictví a zákonodárcù do pøísluných právních pøedpisù.
V roce 1997 vznikla v IPVZ pøi katedøe anesteziologie
a resuscitace subkatedra pøednemocnièní neodkladné péèe
a medicíny katastrof. V následujícím roce rozhodlo MZd
ÈR o vzniku nástavbového oboru UM, jeho výchozími
základními obory byly anesteziologie a resuscitace, interna, chirurgie, pediatrie a veobecné lékaøství. V roce 2000
byla v IPVZ zøízena katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, co bylo jistým uznáním samostatnosti nástavbového oboru.
Zlomovým byl pro vzdìlávání lékaøù rok 2004, kdy se
Parlament Èeské republiky usnesl na zákonu è. 95/2004 Sb.
a následnì MZd ÈR vydalo související provádìcí pøedpisy,
které novì stanovily podmínky pro získávání specializované
zpùsobilosti. UM byla zaøazena mezi základní obory a vzdìlávání mìlo trvat nejménì 5 let. Ve vzdìlávacím programu byla
ponechána kratí pøedatestaèní pøíprava pro lékaøe, kteøí ji
získali specializovanou zpùsobilost v nìkterém z vybraných
základních oborù. Tímto byl otevøen prostor zdravotnickým
4

záchranným slubám (ZZS) k získávání lékaøù  absolventù
a zároveò bylo starím lékaøùm umonìno získat takté pøíslunou odbornost. Mnozí autoøi se zamýleli nad organizaèní,
personální a finanèní nároèností tohoto systému vzdìlávání [1,
2, 3], který postavil ZZS na úroveò lùkových zdravotnických
zaøízení, která musí zajistit pro své lékaøe specializaèní vzdìlávání a toto také plnì hradit.
Zmìnu pøinesla vyhláka è. 185/2009 Sb., která opìt zaøadila urgentní medicínu mezi nástavbové obory, v nich získává
lékaø zvlátní odbornou zpùsobilost absolvováním certifikovaného kurzu v délce trvání 2 let. Tímto byla ZZS odebrána monost získat absolventy lékaøských fakult a opìt by bylo moné
pouze získávat lékaøe s ji ukonèeným specializaèním vzdìláváním v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, dìtské lékaøství, diabetologie a endokrinologie, gynekologie a porodnictví,
chirurgie, intenzivní medicína, neurologie, ortopedie, ORL,
praktické lékaøství pro dìti a dorost, traumatologie, urologie,
vnitøní lékaøství nebo veobecné praktické lékaøství.
Pozitivní vliv monosti zamìstnávání absolventù LF pøímo
v ZZS lze dokumentovat na vývoji poètu lékaøù, kteøí vykonávají svou hlavní èinnost v UM, pøedevím v pøednemocnièní
neodkladné péèi. V souvislosti se zaøazením UM mezi základní obory v roce 2004 dolo k výraznému zvyování poètu lékaøù v oboru.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010
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6. Získání zvlátní odborné zpùsobilosti v oboru UM. Po
splnìní pøedepsané praxe a úèasti na kolících akcích sloí lékaø závìreènou zkouku a je zpùsobilý ke vem specifickým
èinnostem ve zdravotnické záchranné slubì vèetnì vedoucích
funkcí.

Graf: Poèet lékaøù vykonávajících svou hlavní èinnost v oblasti UM

Cíl
Navrhnout nový systém zamìstnávání a zajitìní vzdìlávání
lékaøù  absolventù, kterým by ZZS jako zamìstnavatel umonil a uhradil získání specializované zpùsobilosti v základním
oboru a následnì absolvování certifikovaného kurzu UM. Systém je nutné pøizpùsobit platným právním pøedpisùm a finanèním a organizaèním monostem pøísluné organizace.
Pøi zaøazení lékaøe  absolventa (kolenec) do specializaèního vzdìlávání v oboru veobecné praktické lékaøství lze skládat atestaèní zkouku po tøech letech a následnì kolence zaøadit
do dvouletého certifikovaného kurzu v nástavbovém oboru urgentní medicína. Celková doba k získání zvlátní odborné zpùsobilosti by takto mìla èinit pìt let.
Plán èinnost kolence
1. Nástup na ZZS. kolenec nastoupí na ZZS a je ihned zaøazen do ordinace smluvního praktického lékaøe  kolitele,
kde zaène plnit povinnosti vzdìlávacího programu v oboru
veobecné praktické lékaøství [4] vèetnì nemocnièních stáí
a odborných kurzù a kolení. kolenec se vìnuje vzdìlávání
v oboru a pøíleitostnì pùsobí pod bezprostøedním pøímým dohledem ve výjezdových skupinách.
2. Získání certifikátu o absolvování základního kmene
vzdìlávacího programu. Certifikát je vydán na základì pøedloeného potvrzení o absolvování pøedepsané praxe, hodnocení kolitele a pøehledu provedených výkonù v logbooku.
3. Èinnost ve výjezdových skupinách pod odborným dohledem. Po získání certifikátu kolenec pokraèuje dalí povinnou praxí v oboru veobecné praktické lékaøství a v souladu
s pøísluným závazným stanoviskem ÈLK [5] a podmínkami
stanovenými odbornou spoleèností [6] je prùbìnì zaøazován
do èinnosti ve výjezdových skupinách ZZS. kolenci je na základì uzavøené lektorské smlouvy pøidìlen odpovìdný lektor.
4. Získání specializované zpùsobilosti v oboru veobecné
praktické lékaøství. Po splnìní vech podmínek, pøedevím absolvování vekeré pøedepsané praxe, splnìní vech výkonù
a úèasti na vech povinných kolících kurzech a vzdìlávacích akcích, je kolenec pøiputìn k atestaèní zkouce. Po jejím zdárném
vykonání získává specializovanou zpùsobilost a v souladu
s Kvalifikaèními poadavky na lékaøe pro práci ve výjezdové
skupinì ZZS mùe samostatnì vykonávat své povolání.
5. Certifikovaný kurz urgentní medicína. kolenec je ihned
po získání specializované zpùsobilosti zaøazen do certifikovaného kurzu pro získání zvlátní odborné zpùsobilosti
v oboru UM. V souladu s pøísluným vzdìlávacím programem [7] plní v prùbìhu 2 let pøedepsanou praxi a zúèastòuje
se povinných i dalích vzdìlávacích akcí, kurzù a odborných
konferencí.
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Kalkulace
Plánované náklady lze rozdìlit do nìkolika kategorií:
1) náklady související s nástupem kolence do zamìstnání,
2) platové náklady na kolence,
3) náklady vynaloené na kolitele a lektora,
4) náklady na vzdìlávání kolence.
Pøíjmy vygenerované kolencem lze oèekávat po získání
certifikátu o absolvování základního kmene vzdìlávacího
programu veobecné praktické lékaøství, kdy mùe zaèít pùsobit ve výjezdových skupinách pod odborným dohledem
pøidìleného lektora. Dalí pøíjmy lze oèekávat z výukové
èinnosti pøi kurzech první pomoci a dalích podobných akcích.
ad 1) Náklady související s nástupem kolence do zamìstnání
Autoøi zanesli do kalkulací pouze pøímé náklady v souvislosti s pøijetím a èinností kolence. Dalí náklady jako energie
nebo prùbìná práce administrativy nejsou zohledòovány, protoe by byly provádìny i bez pøítomnosti kolence pro ostatní
zamìstnance ZZS.

ad 2) Platové náklady na kolence
kolenec je po zaøazení MZd ÈR do vzdìlávání v základním
oboru odmìòován za práci dle platného tarifu ve 12. platové
tøídì. Po získání specializované zpùsobilosti je lékaø zaøazen
do 13. platové tøídy.
Autoøi kalkulují náklady v souladu s platnými pøedpisy [8],
a na základì prùmìrného platu lékaøe ZZS Plzeòského kraje
v roce 2009.

ad 3) Náklady vynaloené na kolitele a lektora
ZZS uzavøe smlouvu se kolitelem (soukromý praktický lékaø) jako s ambulantním nestátním zdravotnickým zaøízením,
kterému byla ministerstvem zdravotnictví udìlena akreditace
pro vzdìlávání v pøísluném oboru. Práce kolitele bude hrazena pauálnì jako praxe v lùkových zdravotnických zaøízeních
a bude navýena o èástku za pøímé pedagogické pùsobení kolitele.
Lektor bude svùj odborný dohled vykonávat na základì uzavøené lektorské smlouvy nad rámec svého pøímého výkonu
povolání jako pracovní pohotovost a bude mu v souladu se zákoníkem práce za toto náleet odmìna ve výi 10% prùmìrného výdìlku. Vzhledem k èasové nároènosti a soubìhu
vlastního výkonu povolání bude nutné zajistit jednomu kolenci minimálnì dva lektory.

5
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ad 4) Náklady na vzdìlávání kolence
kolenec musí absolvovat povinné praxe a vzdìlávací akce
naøízené vzdìlávacími programy obou oborù. V souladu s ustanoveními vzdìlávacího programu v UM není nutné znovu absolvovat nìkteré praxe a kurzy, které ji byly absolvovány
v prùbìhu specializaèního výcviku v oboru veobecné praktické lékaøství.
Ceny za povinné praxe na akreditovaných pracovitích jsou
kalkulovány ve výi 300 Kè za jeden absolvovaný den. Èástky
vydané za úèast na povinných a dalích kurzech a semináøích
jsou vyèísleny dle aktuálních cen kolících akcí IPVZ.
Autoøi, vìdomi si velice reálných podmínek stanovených
pro akreditované pracovitì ZZS, poèítají s tím, e do budoucna získají vechny krajské ZZS pøíslunou akreditaci a vìtinu
výcviku v oboru UM následnì kolenec absolvuje na svém
kmenovém pracoviti, èím dojde k uetøení nákladù ve výi
19.800 Kè. Proto ji tato èástka není zahrnuta v následujících
kalkulacích.
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Diskuze
Výchova vlastních odborníkù v oboru je finanènì, personálnì
a organizaènì nároèná, ale vzhledem k pøeøazení UM mezi nástavbové obory hrozí dalí zvyování nedostatku lékaøù v pøednemocnièní neodkladné péèi. ZZS proto budou muset pøistoupit
k systému, který je bìný v lùkových zdravotnických zaøízeních.
Organizace zamìstná lékaøe  absolventa, kterému bude plnì hradit vzdìlávání a tento se potom smluvnì zaváe dalích nìkolik let
pùsobit v dané ZZS. Druhou cestou i nadále zùstává monost, e
si kolenec bude sám hradit náklady na vzdìlávání a nebude se
muset organizaci zavázat k svému delímu pùsobení v jejích øadách. Ovem pøedloený návrh na vzdìlávání cestou specializace
v oboru veobecné praktické lékaøství je velice finanènì nákladný
a kolenec by nebyl schopný sám hradit tak vysoké èástky a zamìstnavateli by se tento postup bez vázání na dalí spolupráci
s organizací nevyplatil.
Pokud budeme kalkulovat, e celková pøíprava a výcvik budou
trvat pìt let a lékaø se zaváe pùsobit u organizace dalí stejnì
dlouhou dobu, bude zamìstnancem ZZS celkem deset let. Z této
doby stráví cca 30 % doby mimo ZZS a 70 % ji bude jako lékaø
ve výjezdové skupinì pøináet finanèní prostøedky na základì vykonané práce. Proto je také jako výchozí základní obor vybráno
veobecné praktické lékaøství, kde je nejkratí pøedatestaèní pøíprava v délce tøí roky.
V èlánku kalkulované náklady lze dále ovlivòovat nìkolika
monými mechanismy. Autoøi spatøují výhodu v existenci stejného zøizovatele ZZS a nìkterých nemocnic v kadém kraji. Jedná
se o pøísluný kraj jako samosprávný celek, výkon pøenesené státní správy potom provádí odbor zdravotnictví krajského úøadu.
Pomocí dobré komunikace a nabízení vzájemné spolupráce pøímo
s nemocnicemi nebo prostøednictvím krajského úøadu lze docílit
zlevnìní nebo úplného zruení poplatku za praxi kolence v daném akreditovaném lùkovém zdravotnickém zaøízení. Takto lze
sníit kalkulované náklady a o 118 000, Kè.
ZZS Plzeòského kraje má do budoucna také nespornou výhodu
vzniku nového nadaèního fondu, který byl na základì podkladù
vypracovaných hlavním autorem èlánku vytvoøen Plzeòským krajem. Tento nadaèní fond se bude spolupodílet na úhradì nákladù
na vzdìlávání v nìkterých oborech, ve kterých je na území
Plzeòského kraje citelný nedostatek lékaøù. Tímto oborem je jako
v celé republice samozøejmì i urgentní medicína.
Je nutné také podotknout, e nìkteré ZZS nebudou mít ve svém
okolí vechna akreditovaná klinická pracovitì a budou muset
kolence vysílat do vzdálenìjích míst formou sluební cesty.
Tímto vzrostou náklady ve formì výplaty cestovních náhrad
(jízdní náhrady, stravné, ubytování). V blízké budoucnosti se
dá oèekávat, e se toto bude týkat pøedevím praxe na oddìleních
urgentního pøíjmu, jeliko je na území Èeské republiky celkovì
nedostatek tìchto pracovi, jetì mnohem ménì je jich akreditovaných pro vzdìlávání.
Kromì limitace finanèními prostøedky je výchova vlastních
mladých odborníkù také omezena personálními a organizaèními
monostmi organizace. Jeden kolitel v oboru urgentní medicína
mùe vést maximálnì 2 kolence. Stejnì tak je limitován i akreditovaný kolitel v oboru veobecné praktické lékaøství. V pìtiletém
cyklu je tak ZZ schopna kolit maximálnì 4 kolence tak, aby byla zaruèena jejich kvalitní pøíprava vèetnì monosti zapojení do
èinnosti ve výjezdových skupinách jetì pøed získáním specializované zpùsobilosti.
Závìr
V roce 1998 vznikl samostatný nástavbový obor UM, který byl
v roce 2004 pøeøazen mezi základní obory. Tím vznikla monost
pøímého získávání absolventù lékaøských fakult. ZZS a OUP tak
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získaly monost øídit a zodpovídat za vzdìlávání svých lékaøù
od samého poèátku jejich praxe. V roce 2009 bylo rozhodnuto
o opìtovném pøeøazení oboru mezi nástavbové a ZZS tak opìt
zaèaly spoléhat na pøetahování lékaøù se specializovanou zpùsobilostí z nemocnic. Tento zpùsob je velice sloitý a vìtinou
je spojen pøedevím s nemalými finanèními náklady, protoe
lékaø pùjde pouze za vyím platovým ohodnocením a dalími
benefity.
Navrhovaný systém zamìstnávání a vzdìlávání absolventù
veobecného lékaøství umoòuje v souladu s platnými pøedpisy
zajistit kontinuální odborné vzdìlávání lékaøù pøímo pod dohledem ZZS. Jedná se o systém, který zabrání dalímu sniování
poètu lékaøù v ZZS a spolu se souèasnou praxí získávání personálu se specializovanou zpùsobilostí z nemocnic zajistí i zlepení
souèasného stavu. Dalí výhodou je monost zapojování kolencù do výzkumné a vìdecké èinnosti a tím zajitìní výchovy vlastních kvalitních odborníkù, kteøí v budoucnu zajistí dalí pevnou
profilaci UM mezi ostatními obory.
Nesporný význam mùe mít tento navrený systém i pro
oddìlení urgentního pøíjmu, která na mnoha místech pracují
v reimu nízkoprahového pøíjmu a více èi ménì pøebírají
i èinnost na celém území Èeské republiky nedostatkové lékaøské sluby první pomoci. Zde mùe být kombinované
vzdìlání veobecného praktického lékaøe s irokým základním pøehledem a následná zvlátní odborná zpùsobilost v urgentní medicínì nejlepí monou kvalifikací.
Autoøi doufají, e nové vedení MZd ÈR si plnì uvìdomí
význam oboru UM vèetnì krizového plánování a medicíny
katastrof a novì bude moné pøidìlit rezidenèní místa pro
vzdìlávání lékaøù ZZS i v nástavbovém oboru. Touto cestou
a pøijetím zákona o zdravotnické záchranné slubì bude moné absolventùm LF nabídnout perspektivu kvalitního odborného pùsobení ve velice zajímavém oboru, který nyní trpí
nedostatkem vìtího mnoství vlastních odborníkù.
Pøedpokládané náklady na výchovu jednoho specialisty
v oboru UM èiní minimálnì 2 590 330, Kè. Ale pouze zodpovìdnými kroky ve smyslu vlastní výchovy specialistù mùeme docílit zlepení personálního a odbornostního stavu.



Z K U  E N O S T I
První kolenec nastoupil do ZZS Plzeòského kraje k 1. øíjnu
2010 a autoøi budou postupnì informovat odbornou veøejnost
o pozitivních a negativních stránkách navreného systému vzdìlávání.
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Na hranici kompetencí: studie rizik podávání
opiátových analgetik zdravotnickými záchranáøi v terénu
Jan Bradna1,2
1
2

Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje  OSZS Praha - východ
Life Support, s.r.o.

Abstrakt
Zabezpeèení kvalitní analgezie je jedním ze základních poslání zdravotnické záchranné sluby, ukotvených i v legislativì. Pøi výjezdech
posádek rychlé zdravotnické pomoci je vak její dosaení, vzhledem k omezeným kompetencím zdravotnických záchranáøù a sesterspecialistek, velmi obtíné. V roce 2007 vytvoøilo vedení Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje metodický pokyn,
umoòující posádkám rychlé zdravotnické pomoci podávat opioidní analgetika. Tato delegovaná kompetence vyaduje dùsledné dodrování
metodického pokynu, vèetnì konzultace podání s lékaøem pøes nahrávanou telefonní linku. Zde publikovaný výzkum mìl za cíl objasnit
benefity a pøípadná rizika tohoto postupu a zároveò zjistit, jak dùslednì je metodický pokyn posádkami skuteènì dodrován. Sbìr dat
probíhal ve druhém pololetí 2009 na esti stanovitích zdravotnické záchranné sluby ve Støedoèeském kraji. Sledovali jsme zmìny
subjektivního vnímání intenzity bolesti pacientem a zmìny fyziologických funkcí po podání opioidu, zaznamenané v elektronické
dokumentaci o výjezdu. Dále jsme hodnotili úplnost záznamù o podání opioidu, tak jak to pøedepisuje metodický pokyn. Do výzkumu bylo
zaøazeno celkem 46 podání opioidu nelékaøským záchranáøem. Výzkum potvrdil pøedpokládanou bezpeènost a prospìnost pro sníení
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utrpení pacienta. Dále potvrdil i ná pøedpoklad, e vzhledem ke kontextu práce bez dozoru není metodický pokyn vdy dùslednì dodrován.
Na základì zjitìných výsledkù navrhujeme metody kontroly dodrování postupu a doporuèujeme postup k rozíøení i do jiných regionù.
Klíèová slova: Analgezie  opiátová analgezie  zdravotnický záchranáø  zdravotnická záchranná sluba.
Abstract
Proper and effective analgesia is one of aims of Emergency medical services. It can be very difficult when paramedics are on scene because
of their restricted competencies. This paper studies benefits and risks of opioid analgesia administered by paramedics in pre-hospital setting.
The aim of the research was to review changes in verbal numeric pain scale scores and changes in vital signs of patients who received opioid
analgesia by paramedics. Another aim was to evaluate adherence of paramedics to a protocol allowing them to administer opioids to patients
after a telephone consultation with a physician. Data were abstracted from electronic case reports for a six-month period from six ambulance
stations of EMS of the Central Bohemian region. During collaboration two groups of data were compared  vital signs level and verbal
numeric pain scale score before and five minutes after opioid was administered. Adherence to the protocol was judged by exploration of
completeness of documentation according to the protocol. There were 46 cases of administration of opioid by paramedics included in the study.
Study showed that opioids administered by paramedics were effective in decreasing pain scores and were safe without causing any harm to
patients. It also showed that the valid protocol is not always followed. It results in a statement that opioids can be safely and effectively
administered by paramedics according to the protocol, which needs to be controlled regularly.
Key words: Analgesia  analgesicopioid  Emergency Medical Technicians  Emergency Medical Services

Úvod
V Èeské republice je podávání opioidu jakoto úèinné analgezie tradiènì vyhrazeno lékaøùm. O úèinnosti opioidu a jeho
prospìnosti pøi tlumení bolesti nikdo nepochybuje (1). V posádkách rychlé zdravotnické pomoci, jejich poèet výjezdù
rok od roku stoupá (2), se ale do kontaktu s pacienty, kteøí trpí bolestí, dostávají nelékaøi  zdravotniètí záchranáøi a zdravotní sestry se specializací pro intenzívní medicínu (3). Jejich
kompetence dané vyhlákou vak monost samostatného podání opioidního analgetika nedovolují (4). Podle právních posudkù kompetentních institucí  Ministerstva zdravotnictví
ÈR a Èeské lékaøské komory  vak platná legislativa pouití opioidního analgetika zdravotnickým záchranáøem èi sestrou  specialistkou pøi dodrení urèitých pravidel umoòuje.
Nejdùleitìjím principem je zachování ordinace opioidu lékaøem  by na dálku, prostøednictvím nahrávané telefonní
linky. Dalí podmínkou je dùsledné vedení zdravotnické dokumentace o podání opioidu a o hodnotách fyziologických
funkcí pøed a po jeho podání.
Na základì tìchto právních názorù byl vedením Územního
støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje v roce 2007
vytvoøen a schválen metodický pokyn Podávání opiátù SZP
v rámci RZP (dále jen metodický pokyn), jasnì upravující
podmínky podání opioidu nelékaøským zdravotnickým záchranáøem. Podle nìj a za pøedpokladu jeho dodrení jsou
zdravotnický záchranáø nebo sestra  specialistka oprávnìni
opioidní analgetikum pacientovi v indikovaných pøípadech
podat. Za tyto indikace se povauje úrazový stav  støednì
tìké monotrauma bez poruchy vìdomí èi bez projevù dechové nebo obìhové nedostateènosti. Není dovoleno podání opioidu v interních indikacích nebo v situacích, kdy je by
minimálnì ovlivnìno vìdomí úrazovým stavem (komoce
mozková a ostatní kraniotraumata). Musí se vdy jednat o doloitelnou indikaci k výjezdu posádky rychlé zdravotnické
pomoci (dále jen RZP) èi stav spojený s nedostupností posádky rychlé lékaøské pomoci (dále jen RLP). Podání vyaduje
nahrávanou telefonickou konzultaci ordinace lékaøem, dùsledné odebrání anamnézy vèetnì alergické anamnézy, opakované zmìøení a zaznamenání hodnot fyziologických funkcí,
zaznamenání pøípadných komplikací a záznam o jejich øeení.
8

I kdy tento postup není podle právních názorù kompetentních institucí v rozporu s platnou legislativou a je bez závaných problémù v praxi pouíván ji déle ne tøi roky, byl
opakovanì kritizován odbornou lékaøskou veøejností. Kritika
ovem nikdy nebyla podloena ádnými konkrétními daty
a stejnì tak obhajování postupu nemìlo ádné konkrétní argumenty, o které by se mohlo opøít.
Analýzou dostupných zdrojù a provedených studií jsem zjistil, e podobné diskuse se vedly i v jiných zemích, ve kterých
byla na nelékaøe delegována monost podávání opioidù.
Provedené studie nakonec vdy potvrdily neopodstatnìnost
obav a potvrdily pøínos opioidní analgezie podávané nelékaøem pro zmírnìní utrpení pacienta, pokud bylo postupováno
podle jasnì definovaného protokolu (5, 6, 7). Proto jsem se
rozhodl provést obdobný výzkum v prostøedí posádek rychlé
zdravotnické pomoci Územního støediska záchranné sluby
Støedoèeského kraje.
Cíle a hypotézy
Prvním cílem bylo posoudit zmìny subjektivního vnímání
intenzity bolesti pacientem a zmìny fyziologických funkcí po
podání opioidního analgetika zdravotnickým záchranáøem nebo sestrou-specialistkou v terénu. Pøedpokládal jsem, e podání opioidu sníí subjektivnì vnímanou bolest a e nijak
neohrozí pacienta hypotenzí, útlumem dechu, hypoxií ani nadmìrnou sedací.
Dalím cílem bylo zjistit, jak dùslednì posádky RZP dodrují metodický pokyn o podávání opioidních analgetik.
Vzhledem ke kontextu práce v terénu jsem pøedpokládal rozpory mezi pøesným znìním metodického pokynu a jeho praktickým provádìním.
Zámìrem výzkumu bylo získat data, která by podávání
opioidù nelékaøi podle metodického pokynu podpoøila a prokázala jeho prospìnost a bezpeènost nebo naopak dokázala
jeho neúèinnost èi nebezpeènost pro pacienta
Hlavní výzkumnou metodou byl rozbor a vyhodnocení dat
sebraných z výjezdù, pøi kterých bylo pacientovi podáno opioidní analgetikum posádkou rychlé zdravotnické pomoci.
Jednalo se o data, zaznamenaná v elektronické podobì do poèítaèového systému Profia®. Pøi zpracovávání výsledkù jsem
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porovnával dvì skupiny dat, hodnoty pøed a 5 minut po podání opioidu, abychom mohli potvrdit nebo vyvrátit jednotlivé
hypotézy. Zároveò jsem posuzoval kompletnost zaznamenaných hodnot v porovnání s metodickým pokynem.
Struktura dat
Sbìr dat probíhal od 1. 7. do 31. 12. 2009 na esti stanovitích posádek RZP Územního støediska záchranné sluby
Støedoèeského kraje  v Øíèanech, Brandýse nad Labem,
Uhlíøských Janovicích, Zruèi nad Sázavou, Kutné Hoøe a Èáslavi. Do výzkumu byla zaøazena data ze vech výjezdù v daném období, pøi kterých bylo pacientovi posádkou rychlé
zdravotnické pomoci podáno opioidní analgetikum. Výzkum
byl øádnì schválen vedením Územního støediska záchranné
sluby Støedoèeského kraje.
Pouité metody
Pøi výjezdu, kdy bylo indikované podat pacientovi opioidní analgetikum, postupovala posádka rychlé zdravotnické pomoci podle platného metodického pokynu. Sbìr dat pro
výzkum neznamenal ádné odchylky od bìného postupu,
sám fakt provádìní výzkumu nezasahoval do øeení pacientova stavu a neovlivòoval prùbìh léèby. Posádka odebrala pacientovu anamnézu, verifikovala stav jeho vìdomí podle
Glasgow Coma Scale, zmìøila krevní tlak, tepovou frekvenci,
dechovou frekvenci a saturaci periferní krve kyslíkem a nechala pacienta stanovit na desetimístné kále stupeò bolesti,
kterou vnímá. Vechny tyto informace posádka zaznamenala
do Záznamu o výjezdu. Poté posádka nahrávaným konferenèním hovorem pøes operaèní støedisko konzultovala podání opioidního analgetika a jeho dávku s lékaøem urèeným pro
konzultace. Do dokumentace byl zaznamenán èas, jméno
konzultujícího lékaøe, název ordinovaného opioidního analgetika a jeho mnoství. Lék byl nitroilnì podán pacientovi
a byl zaznamenán èas aplikace. Pìt minut po podání byly znovu zmìøeny a dokumentovány fyziologické funkce. Zároveò
byly sledovány jakékoli dalí reakce èi komplikace, vzniklé
po podání opioidního analgetika a zpùsob jejich øeení. Do
dokumentace o výjezdu byly dále  stejnì jako u vech ostatních záznamù  zaznamenány pohlaví a vìk pacienta a pracovní diagnóza. Vechny informace byly jako u vech
ostatních výjezdù pøepsány posádkou po jeho ukonèení z papírové dokumentace do poèítaèového systému Profia®. Kadý
výjezd v nìm má pøiøazeno své unikátní èíslo. Èíslo kadého
výjezdu, pøi kterém byl posádkou rychlé zdravotnické pomoci podán opioid, bylo pro potøeby výzkumu zaznamenáno do
sbìrného formuláøe.
Po ukonèení období sbìru dat jsme ve spolupráci s kompetentní osobou podle èísel dohledali záznamy z výjezdù, ze
kterých byla anonymnì vypsána data potøebná pro výzkum.
Pøi práci jsem pouíval anonymizovaná data, ve kterých byli
pacienti identifikováni pouze jedineèným èíslem výjezdu,
a nepracoval jsem s osobními údaji pacientù. Data jsem následnì statisticky vyhodnotil.
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kterým bylo posádkou rychlé zdravotnické pomoci podáno
opioidní analgetikum, byl 63 let, z celkového poètu bylo 24
muù a 22 en. Alergická anamnéza byla odebrána ve vech
pøípadech, v pìti pøípadech pak byla zjitìna alergie na antibiotika. ádný z pacientù nemìl známou alergii na opioid.
Vìtina pacientù tolerovala opioidy velmi dobøe, v jednom
pøípadì se objevila u pacienta nauzea, v jednom pøípadì se pacient cítil unavený a jeden pacient mìl po podání opioidu
sklony k bradykardii, které byly po konzultaci s lékaøem øeeny podáním 0,5 mg Atropinu.
Ve 45 pøípadech byl pacientùm podán Fentanyl, v dávkách
mezi 0,025 do 0,1 mg i. v. V jednom pøípadì byl podán
Sufentanyl v dávce 10 + 10 µg i. v.. Ve vech pøípadech bylo
opioidní analgetikum podáváno titraènì. Ve 14 pøípadech byl
opioid pouit jako jediná analgezie, ve vech ostatních byl
analgetický úèinek opioidù kombinován s dalími metodami
analgezie  farmakologickou i nefarmakologickou. Nejèastìjí diagnózou, jejím dùvodem bylo podání opioidního analgetika posádkou RZP, byla zlomenina krèku stehenní kosti.
Kompletnì vyplnìné hodnoty obou mìøení fyziologických
funkcí, to znamená pøed podáním a pìt minut po podání opioidního analgetika, mìlo 34 záznamù. Z fyziologických funkcí jsme zkoumali zmìnu stavu vìdomí (mìøeného kvantitativnì
pomocí Glasgow Coma Scale), zmìnu hodnoty krevního tlaku, minutové tepové frekvence, minutové dechové frekvence
a saturace periferní krve kyslíkem (v procentech).
Prùmìrná hodnota Glasgow Coma Scale u vech pacientù
pøed i po podání opioidního analgetika byla 15. Nejvyí jednotlivá hodnota pøed podáním byla 15 a nejnií 12 (jednalo
se o pacientku se staøeckou demencí). Rovnì mezi hodnotami po podání opioidního analgetika je nejvyí hodnotou
Glasgow Coma Scale 15 a nejnií 12 (stejná pacientka se staøeckou demencí). Po podání opioidního analgetika nedolo
u ádného pacienta ke zlepení ani ke zhorení hodnoty
Glasgow Coma Scale.
Prùmìrné hodnoty krevního tlaku pacientù po podání opioidního analgetika mírnì poklesly oproti hodnotám pøed jeho
podáním. Prùmìrný systolický tlak klesl ze 139 na 132 Torr
a prùmìrný diastolický tlak z 83 na 78 Torr (Graf è. 1).
Maximální a minimální hodnoty krevního tlaku pøi jednotlivých mìøeních jsou v tabulce è. 1. Maximální a minimální
rozdíly mezi jednotlivými mìøeními u systolického a diastolického tlaku u jednoho pacienta jsou v tabulce è. 2.
Graf è. 1  prùmìrné hodnoty krevního tlaku pøed a po
podání opioidního analgetika

Výsledky
Do výzkumu bylo po vyøazení dvou záznamù pro nesplnìní podmínky samostatného podání bez pøímé ordinace lékaøem zaøazeno celkem 46 výjezdù. Vìkový prùmìr pacientù,
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Tabulka è. 1  maximální a minimální hodnoty krevního
tlaku pøi obou mìøeních



Z K U  E N O S T I
o hodnotu po podání opioidu, pøièem hodnota saturace u tého pacienta pøed jeho podáním byla 91%.
Tabulka è. 5  maximální a minimální hodnota saturace
periferní krve kyslíkem u obou mìøení

STK 1 -systolický krevní tlak  první mìøení
STK 2 -systolický krevní tlak  druhé mìøení
DTK 1-diastolický krevní tlak  první mìøení
DTK 2-diastolický krevní tlak  druhé mìøení

Tabulka è. 2  maximální a minimální rozdíly
systolického a diastolického tlaku mezi prvním a druhým
mìøením u jednoho pacienta

Prùmìrná dechová frekvence pacientù poklesla po podání
opioidního analgetika ze 17 na 15 dechù za minutu (Graf è. 2).
Maximální a minimální hodnoty dechové frekvence, z celé
skupiny pacientù, pøed a po podání opioidu jsou v tabulce è. 4.
U ádného pacienta nedolo po podání opioidního analgetika
k nárùstu dechové frekvence, maximální pokles dechové frekvence u jednotlivého pacienta byl o 10 dechù za minutu.
Graf è. 2  prùmìrná dechová frekvence pøed a po podání opioidního analgetika

Tabulka è. 3  maximální a minimální hodnota dechové
frekvence u obou mìøení

Kompletnì vyplnìné hodnoty subjektivního vnímání bolesti mìlo 32 záznamù. Stupeò subjektivní vnímání bolesti stanovovali pøi obou mìøeních, pøed a pìt minut po podání
opioidního analgetika, sami pacienti na desetimístné stupnici.
Nula na ní znamená vùbec ádnou bolest, desítka nejhorí
pøedstavitelnou bolest.
Prùmìrná hodnota subjektivní bolesti pøed podáním opioidního analgetika byla 8, prùmìrná hodnota pìt minut po jeho
podání pak 3,6. Hodnoty pøi prvním mìøení se pohybovaly
mezi stupnìm 7 a 10. Pìt minut po podání opioidu byla minimální zjitìná hodnota subjektivní bolesti 0, maximální 8 (tabulka è. 6).
Tabulka è. 6 - maximální a minimální hodnoty pacientem
subjektivnì vnímané bolesti

Kompletnì vyplnìné údaje, tak jak to ukládá metodický pokyn Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje, to znamená hodnoty vech mìøených fyziologických
funkcí  krevního tlaku, tepové frekvence, saturace periferní
krve kyslíkem a dechové frekvence, název a mnoství podaného analgetika mìlo 31 ze 46 záznamù zaøazených do výzkumu. Nekompletnì vyplnìných, to znamená postrádajících
záznam o mnoství podaného analgetika, nebo záznam o namìøené nìkteré z fyziologických funkcí, bylo 15 záznamù.
Záznamù o výjezdu, vyplnìných zcela v souladu s metodickým pokynem, bylo 67,4%.
Na základì analýzy výsledkù výzkumu mùeme shrnout
následující:
l Podání opioidního analgetika zdravotnickým záchranáøem
nebo sestrou  specialistkou v rámci posádky RZP dle platného metodického pokynu Územního støediska záchranné
sluby Støedoèeského kraje nezpùsobilo u zkoumaného
vzorku pacientù výraznou hypotenzi, útlum dechu, hypoxii,
ani nadmìrnou sedaci.
l

Prùmìrná hodnota saturace periferní krve kyslíkem, vyjádøená v procentech, se po podání opioidního analgetika nelékaøskými zdravotnickými záchranáøi nezmìnila. Pøed i po
jeho podání byla v prùmìru 96%. Maximální a minimální
hodnoty periferní saturace u vech pacientù, pøed a po podání
opioidu, jsou v tabulce è. 4. Maximální nárùst saturace periferní saturace krve kyslíkem byl o 4%. Maximální pokles periferní saturace byl o 5% a to u hodnoty 95% na 90% pøi
druhém mìøení. Vùbec nejnií namìøená hodnota saturace
periferní krve kyslíkem z obou mìøení byla 88%. Jednalo se
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l

Podání opioidního analgetika zdravotnickým záchranáøem
nebo sestrou  specialistkou v rámci posádky RZP dle platného metodického pokynu Územního støediska záchranné
sluby Støedoèeského kraje, výraznì sníilo pacientem subjektivnì vnímanou bolest.
Pouze 67,4% podání opioidního analgetika zdravotnickým
záchranáøem nebo sestrou  specialistkou v rámci posádky
RZP provádìného na základì platného metodického pokynu
Územního støediska záchranné sluby Støedoèeského kraje
bylo provedeno a zdokumentováno pøesnì v souladu se znìním metodického pokynu.
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Závìr
Jsem si velmi dobøe vìdom omezení studie zpùsobených
relativnì malou zkoumanou skupinou pacientù a krátkým èasovým úsekem a povauji tento výzkum za pilotní. Zde prezentované závìry proto formuluji s výhradou, e se nejedná
o nevyvratitelné poznatky opøené dejme tomu o roèní sledování vech pøípadù na celém území ÈR. Pøesto si dovoluji tvrdit, e provedený výzkum je pøes svá omezení prvním
relevantním pokusem opøít debatu o kompetencích nelékaøù
v ÈR o dùkazy, nikoliv jen dojmy a stereotypní mytologii.
Na esti stanovitích rychlé zdravotnické pomoci dolo bìhem druhého pololetí roku 2009 ke 46 podáním opioidního
analgetika nelékaøem  zdravotnickým záchranáøem, nebo
sestrou se specializací dle platného metodického pokynu
o podávání opioidù. Autentická èísla výjezdù, pøi kterých byl
opioid podán, byla posádkami zapsána do sbìrného formuláøe. Na jejich základì jsme pak dohledali v systému elektronické zdravotnické dokumentace Profia® záznamy o výjezdech
a anonymnì z nich abstrahovali informace. Ty jsem posléze
zpracoval a z výsledkù vyvodil závìry, potvrzující pøedem vyøèené hypotézy.
První hypotéza se týkala bezpeènosti podání opioidního
analgetika nelékaøským zdravotnickým záchranáøem podle
metodického pokynu. Zkoumal jsem, zda po podání opioidu
u pacientù nedocházelo k nadmìrné sedaci, útlumu dechu, hypoxii, nebo vzniku signifikantní hypotenze. Podaný opioid
nezpùsobil u ádného pacienta pokles kvantitativního stavu
vìdomí, v porovnání se stavem pøed podáním. Obdobnì nezpùsobil ani útlum dechové frekvence z fyziologických mezí.
Pokles prùmìrné minutové dechové frekvence ze 17 na 15 se
mùe pøièítat spí analgetickému efektu a pominutí stresové
reakce na organismus. Po podání opioidu nedolo ani ke vzniku závané hypoxie. Prùmìrná saturace periferní krve kyslíkem se nezmìnila  pøed i po podání byla 96 %. Minimální
hodnota saturace periferní krve kyslíkem po podání opioidu
byla 88 %, tato situace byla vak rychle vyøeena záchranáøem podáním kyslíku polomaskou. Opakované mìøení prokázalo neprodlené zvýení hodnoty saturace. I prùmìrné
hodnoty krevního tlaku po aplikaci opioidu mírnì poklesly,
stejnì jako u poklesu dechové frekvence to vak pøièítám spí
pominutí bolesti. Konkrétní hodnoty krevního tlaku v ojedinìlých pøípadech sice poklesy výraznìji, v ádném pøípadì
vak jejich hodnoty nedosáhla extrémnì nízkých hodnot.
Výzkum prokázal, e podání opioidù zdravotnickými záchranáøi a sestrami  specialistkami v souladu s metodickým pokynem je pro pacienty bezpeèné.
Druhá hypotéza se zabývala pøínosem podávání opioidù
nelékaøskými zdravotnickými záchranáøi v terénu. Za metodou pro zjitìní pøínosu jsem zvolil stanovení stupnì vnímané bolesti samotným pacientem a to rovnì pøed a pìt
minut po podání opioidu. I kdy se ve studii vyskytli pacienti, u kterých nedolo k zásadnímu sníení vnímání bolesti, bolest byla zmírnìna u vech a prùmìrné zlepení
vnímané bolesti bylo z hodnoty bolí opravdu hodnì
moc(8 bodù) na bolí trochu víc (3,6 bodù). Jednoznaènì
se tedy prokázalo, e podávání opioidního analgetika zdravotnickými záchranáøi a sestrami  specialistkami v souladu s metodickým pokynem je pro pacienta pøínosné,
protoe signifikantnì zmíròuje jeho bolest.
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Tøetí hypotéza pøedpokládala, e vzhledem k samostatnému výkonu práce v terénu bez monosti pøímé kontroly nepostupují zdravotniètí záchranáøi a sestry  specialistky pøi
podávání opioidù vdy pøesnì podle metodického pokynu,
který podávání upravuje. Pro ovìøení této hypotézy jsem posuzoval kompletnost informací, vyplnìných v elektronické
dokumentaci o výjezdu. Stanovená hypotéza se prokázala, ze
46 záznamù jich plná jedna tøetina nemìla dokumentaci vyplnìnou podle metodického pokynu. Jednalo se zejména o nevyplnìné hodnoty nìkteré z fyziologických funkcí, názvu
podaného opioidu, nebo záznamu o podaném mnoství.
Provedený výzkum splnil cíle, které jsem si na jeho zaèátku stanovil: zjistil jsem, e opioidy podané zdravotnickým záchranáøem nebo sestrouspecialistkou v rámci výjezdu
posádky RZP zásadnì zmírní pacientovu bolest a e zmìny
fyziologických funkcí po podání opioidních analgetik nelékaøi neohroují pacienta. Potvrzení obou hypotéz koresponduje
se závìry výzkumu Kanowitze a spol. (5), který prokázal, e
Fentanyl je úèinný pro tlumení bolesti pøi pouití paramediky
v pøednemocnièní péèi bez vzniku sedace, hypoxemie, útlumu
dechu, èi hypotenze. Dále jsem zjistil, e posádky RZP ne
vdy dùslednì dodrují metodický pokyn o podávání opioidních analgetik.
Diskuse
Výzkum prokázal, e zdravotniètí záchranáøi a zdravotní
sestry  specialistky pracující v posádkách rychlé zdravotnické pomoci jsou schopni efektivnì a bezpeènì zajistit analgezii opioidy u pacientù, ke kterým se dostávají jak pøi
standardních výjezdech pro nì indikovaných, tak i v pøípadech, kdy suplují výjezd rychlé lékaøské pomoci. Metodický
pokyn z tohoto pohledu úèinnì a bezpeènì pomáhá zmenovat utrpení pacientù bez nutnosti navýení poètu výjezdù posádek rychlé lékaøské pomoci. Nejedná se pøitom ale o postup
vyuívaný posádkami RZP dennodennì. Èetnost výjezdù, pøi
nich bylo posádkou RZP podáno opioidní analgetikum, je
velmi malá. Celkový poèet výjezdù na vech esti sledovaných stanovitích, za sledovanou dobu, byl 3389 (8). Opioidní
analgetikum bylo posádkou RZP podáno ve 46 pøípadech, to
znamená v 1,36 %. Jedná se tedy o pomìrnì výjimeèné vyuití této monosti analgezie. Je otázkou, jestli metoda není vyuívána pro malý poèet pacientù splòujících kriteria
metodického pokynu nebo z jiných dùvodù  napøíklad sloitosti metodického pokynu. Na druhou stranu obdobné závìry
mají i nìkteré zahranièní studie (9, 10).
Ukázalo se také, e èást nelékaøských zdravotnických záchranáøù si nedostateènì uvìdomuje význam standardizovaných postupù a protokolù a jejich dùsledného dodrování. Je
urèitì na místì zamyslet se i nad tím, zda postupy, nebo protokoly, které mají být v terénu dodrovány pøi samotných výjezdech vùbec dodret lze. To by mìl objasnit pravidelnì
provádìný audit standardního postupu, podle jeho závìrù by
se standard pøípadnì upravil do proveditelné podoby. Co se
týká nelékaøù a jejich práce podle metodických pokynù a protokolù, mìlo by být pøedevím zájmem jich samotných dùslednì dodrovat stanovenou metodiku, detailnì vést
zdravotnickou dokumentaci, a to jak papírové, tak elektronické podobì a dbát na uskuteèòování konzultaèních hovorù
konferenènì pøes nahrávanou linku operaèního støediska.
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Samotný konzultaèní hovor nemá podle mého názoru zásadní vliv na samotnou indikaci k podání opioidního analgetika a probíhá vesmìs formálnì, pouze z dùvodu forenzního
krytí nelékaøského zdravotnického záchranáøe, které je pøi stávající legislativì stejnì spí teoretické.
Pøedmìtem pøípadných dalích výzkumù by proto mohla být
dùleitost a uiteènost konzultaèních hovorù v porovnání s délkou prodlouení utrpení pacienta, ke kterému kvùli telefonnímu hovoru dochází. Jako dalí téma pro výzkum se jeví
i porovnání prospìnosti a bezpeènosti podání opioidních analgetik skupinou lékaøù a skupinou nelékaøských zdravotnických
záchranáøù u dvou randomizovaných skupin pacientù se srovnatelnými diagnózami. Vznikla by tím studie, ovìøující pomocí kontrolní skupiny lékaøù, u kterých o kompetenci k podávání
opioidních analgetik vzhledem k tradici lékaøského stavu nikdo
nepochybuje, pøedkládané závìry mého výzkumu.
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Medicína divoèiny (2. èást)  poranìní bleskem
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Abstrakt
V druhé èásti èlánku o vybraných akutních stavech z oblasti medicíny divoèiny popisují autoøi patofyziologické aspekty a zásady primárního
oetøení postiených po poranìní bleskem, se kterým se i v naich podmínkách mohou výjimeènì posádky zdravotnických záchranných
slueb setkat. Poranìní zpùsobená zásahem blesku jsou celosvìtovì vzácná, a zároveò velmi respektovaná ji od pradávných èasù. Druh
a rozsah poranìní závisí na velikosti energie pøedané lidskému tìlu pøi zásahu bleskem, zpravidla se jedná o kombinaci mechanického,
tepelného nebo elektrického postiení. Pøi zasaení bleskem bývá nejèastìji postien kardiovaskulární, dýchací, nervový nebo koní systém.
Klíèová slova: medicína divoèiny  poranìní bleskem  první pomoc  zdravotnická záchranná sluba (ZZS)  patofyziologie  léèba
Abstract
In the second part of the article describing selected wilderness medicine emergencies, the authors describe pathophysiological aspects and
principles of the onsite treatment recommended for patients with lightning injuries that could be very rarely met by the emergency medical
services personnel even in our country. Lightning injuries are relatively uncommon worldwide and have been a subject of awe since primitive
times. The type and extent of injury depends on energy imparted to the body by the strike that may be mechanical, thermal, or electrical. Most
significantly affected by lightning strikes are the cardiovascular, respiratory, nervous, and integumentary systems.
Key words: wilderness medicine  lightning injury  first aid  emergency medical services (EMS)  patophysiology  therapy
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PORANÌNÍ BLESKEM
Epidemiologie
Pøesné statistiky sledující výskyt poranìní a úmrtí zpùsobených úderem blesku neexistují, nebo tyto úrazy nejsou celosvìtovì systematicky sledovány. Nìkteøí pacienti navíc
mnohdy nevyhledají léèbu, zejména pokud nejsou jejich zranìní závaná. Ve Spojených státech pøesahuje poèet fatálních
úrazù bleskem 60 postiených roènì. Smrtnost tohoto typu
úrazu se pohybuje kolem 10%. Ve Spojených státech tak blesk
roènì zpùsobí úmrtí více osob ne jakékoliv jiné pøírodní katastrofy s výjimkou povodní.
Nejvíce smrtelných úrazù je spojeno s provozováním sportovních a rekreaèních aktivit, napø. pobytem na horách, golfových nebo fotbalových høitích, pøípadnì vodních plochách.
Nepatrnì mení výskyt úrazù se vztahuje na vybraná pracovní místa, zejména ve stavebnictví nebo zemìdìlství.
Typickým rysem poranìní bleskem je èasté postiení více
osob souèasnì, zejména mechanizmem nepøímého zásahu
(obr. 2  4) nebo pozemním íøením výboje ke skupinì osob
nacházejících se v tìsné blízkosti úderu. Nejvìtí zdokumentovaný poèet postiených pøi jediném úderu blesku je 35 (28
lidí a 7 psù). Vechny obìti byly bouøkou zastieny v noci bìhem spánku ve velkém stanu. Celkem 4 dìti a 4 psi podlehly
následkùm tìkých zranìní. Velmi vzácný je výskyt tohoto
typu poranìní v souvislosti s provozováním zimních sportù,
zejména pøi mrznoucím mrholení, kdy se mohou v atmosféøe
vytváøet místa s velkými rozdíly elektrických potenciálù.
Mechanizmus úrazu
Pøímý zásah  lze shrnout rèením ve patný èas na patném místì. K pøímému zásahu dochází nejèastìji na volných
prostranstvích nebo vyvýených místech, kdy zasaení hrozí
zejména osobám pøevyujícím okolní terén. Riziko zásahu
zvyuje jakýkoli (zejména kovový) pøedmìt pøesahující nad
úroveò postavy (napø. lye, hole nebo i cepín pøipevnìný na
batohu). Pøímý zásah bleskem znamená ve vìtinì pøípadù
okamitou smrt zasaené osoby. Ve zbývajících pøípadech vede k velmi tìkým poranìním. Pravdìpodobnost pøeití pøímého zásahu (v kontrastu s tím, e pøi výboji dosahují
hodnoty proudu i nìkolik tisíc ampér a øádovì ji nìkolik miliampér mùe být smrtelných) zvyují dva faktory. Prvním je
fakt, e výboj trvá velmi krátkou dobu. Druhým je tzv. flashover efekt  situace, kdy za urèitých okolností prochází pøímo tìlem pouze malá èást výboje a zbytek obtéká v podobì
elektrického oblouku povrch tìla.
Doporuèení pro praxi: Pøi bouøce nestùjte v bezprostøední
blízkosti nejvyího bodu nebo v okruhu padesáti metrù od
nìj.
Nepøímý zásah a zkratový mùstek  i kdy blesk nezasáhne èlovìka pøímo, ale udeøí v jeho blízkosti, mùe tato situace znamenat bezprostøední ohroení ivota. Tento zpùsob
postiení je daleko èastìjí ne pøedchozí. Dochází k nìmu
svedením èásti výboje z primárnì zasaeného objektu a jeho
uzemnìním pøes blízko stojící lépe vodivou osobu  vzniká
tak tzv. zkratový mùstek. Tento zpùsob je typický pro pøípady
zasaených osob ukrytých pøed detìm pod osamìle stojícími
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stromy èi v malých jeskyních. Osamocený strom blesky doslova pøitahuje, a protoe je døevo patný vodiè, je pro protékající proud oklika pøes ukrytou osobu dobrou alternativou.
Budovy bez bleskosvodu nebo skalní pøevisy nejsou o moc
lepí. Potøeba schovat se a vyhledat úkryt pøed detìm nebo
kroupami se tak snadno mùe stát èlovìku osudnou.
Doporuèení pro praxi: I v nepøíznivém poèasí je vhodnìjí
vydat se do detì, dodrovat nìkolikametrový bezpeènostní
odstup od skalních vìí a osamocených stromù a v uzavøeném
lese vyhledat nejlépe skupinku meních stromù.
Vedení výboje  vzniká kontaktem s pøedmìtem, který je
vodivì spojen s místem zásahu. Tento mechanizmus úrazu je
zcela zøejmý na horských cestách zajitìných ocelovými lany,
øetìzy a ebøíky, kde se výboj mùe íøit i na velkou vzdálenost od místa zásahu. Vìtina lidí si vak neuvìdomuje, e
stejný princip je zodpovìdný i za úrazy zpùsobené bleskem
napøíklad pøi telefonování pevnou linkou. Pozor i na obsluné
telefony u nákladních lanovek, které vedou na nìkteré horské
chaty. Uvnitø budovy se blesk mùe íøit i elektrickým vedením, co mùe znamenat nejenom znièení elektrospotøebièù,
ale i pøímé ohroení osob, které s nimi manipulují èi se bìhem
bouøky vyskytují v jejich blízkosti. Velké riziko bìhem bouøky mùe znamenat i manipulace s vodovodem (mytí rukou,
nádobí nebo sprchování).
Doporuèení pro praxi: Telefonování prostøednictvím pevné
linky (s výjimkou bezdrátových pøístrojù) pøi bouøce nemusí
být bezpeèné, stejnì jako kontakt s tekoucí vodou, pøestoe se
nacházíte uvnitø budovy.
Zemní proudy a krokové napìtí  poté, co je blesk sveden do zemì, se proud íøí dále vemi smìry, nejèastìji po povrchu terénu a to cestou nejmeního odporu. Se vzrùstající
vzdáleností od místa zásahu klesá i elektrický potenciál.
Lidské tìlo je relativnì dobrý vodiè. Pokud je jedna èást lidského tìla blíe místu zásahu ne druhá (napø. èlovìk leící na
zemi nebo stojící rozkroèmo), mùe to pro zemní proud znamenat snazí cestu s mením elektrickým odporem. Èást
proudu následnì proteèe pøes lidské tìlo. Intenzita proudu,

Obr. 1: Celosvìtový výskyt bleskù pozorovaných pomocí optického
detektoru Transient z vesmíru. Na mapì je graficky zobrazena
èetnost výskytu bleskù (km-2·rok-1). Nejrizikovìjím místem svìta je
oblast støední Afriky, ve støední Evropì se èetnost pohybuje kolem
5 bleskù na km2 a rok. Pøevzato z publikace Christian HJ et al.
Global frequency and distribution of lightning as observed from
space by the Optical Transient Detector. J Geophys Res
2003,108[D1]:4005.

13

O D B O R N É

T É M A

L É K A Ø S K É

Obr. 2  4: Fotografie ze zásahu vrtulníkù LZS Hradec Králové a LZS Liberec pøi poranìní dvou osob bleskem v blízkosti Hostinného (okres
Trutnov) v kvìtnu 2010. Dva mladí mui se pøed bouøkou ukryli v lese a byli zasaeni nepøímým úderem blesku. Jeden z nich si po obnovení
vìdomí sám pøivolal pomoc mobilním telefonem, pøestoe vùbec nevìdìl, co se stalo. Druhý z postiených byl nalezen posádkou vrtulníku
v hlubokém bezvìdomí s pøetrvávající køeèovou aktivitou. Jeho stav vyadoval sedaci a umìlou plicní ventilací, ale bìhem nìkolika
následujících dnù se z následkù úrazu zcela zotavil. Mui utrpìli povrchové popáleniny v rozsahu do 20 % tìlesného povrchu. Na posledním
snímku jsou zdokumentovány specifické Lichtenbergovy obrazce na pøední stranì trupu.

který projde lidským tìlem a tedy i rozsah pokození bude mimo jiné tím vìtí, èím vìtí bude vzdálenost (rozpìtí) mezi
jednotlivými èástmi tìla, které jsou v kontaktu se zemí.
Doporuèení pro praxi: Bouøku v terénu pøeèkejte na dobøe
izolujícím podkladu s pokud mono jediným bodem dotyku se
zemí.
Tlaková vlna  ve vodivém kanálu blesku dochází k prudkému vzestupu teploty s následným rozpínáním vzduchu, co
má za následek i vznik tlakové vlny spolu se zvukem v podobì hromu. Tlaková vlna sama o sobì mùe zpùsobit závaná
poranìní vnitøních orgánù. Spoleènì se stahem svalù, zpùsobeným prùchodem proudu, mùe být pøíèinou odhození osoby. To mùe, zejména v exponovaném terénu bez zajitìní,
znamenat pád se závanými a fatálními následky.
Doporuèení pro praxi: Pøi bouøce okamitì opuste místa
se zvýeným rizikem pádu.
Klinické projevy
Spektrum klinických projevù po zasaení bleskem je velmi rozmanité  poèínaje minimálními vnìjími pøíznaky úrazu na stranì
jedné a konèe pacienty v bezvìdomí se zástavou krevního obìhu na
stranì druhé. Po úvodní úspìné resuscitaci se mohou manifestovat
dalí klinické pøíznaky, pùvodnì skryté. Celkový rozsah pokození
se nedá pøedem pøesnì odhadnout. Závisí na zpùsobu zásahu bleskem, na dráze prùchodu proudu organismem a na odporu kùe. Roli
hraje i pot a vlhkost obleèení, popø. pøítomnost kovových doplòkù
(pøezky, zipy, øetízky, prstýnky apod.). Postiené osoby jsou typicky zatíené vysokou reziduální morbiditou a neurologickým postiením, nìkdy s trvalými následky.

Obr. 4
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Poranìní hlavy a krku
Úder blesku mùe zpùsobit zlomeniny lebky nebo poranìní krèní páteøe, nejèastìji v souvislosti s tupým traumatem
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hlavy a trupu. Perforace bubínku je jedním z nejtypiètìjích
poranìní postiených osob. Mùe být zpùsobena sekundárnì
rázovou vlnou, pøímo dùsledkem popálenin, pøípadnì následkem zlomeniny baze lební. Pøestoe vìtina postiených zùstane bez závanìjích následkù, naruení kùstek vnitøního
ucha, krvácení do støedouí (hemotympanon) nebo peritympanální pítìle mohou zpùsobit ireverzibilní ztrátu sluchu.
Po zásahu bleskem se mohou rovnì vyskytovat úrazy oka,
napø. poranìní rohovky, uveitida, iridocyklitida, krvácení do
sklivce, atrofie optického nervu, odchlípnutí sítnice apod.
Pøítomnost dilatovaných zornic bez fotoreakce nemá u nemocných se zástavou obìhu ádnou výpovìdní hodnotu.
Kardiovaskulární systém
Náhlá zástava obìhu je nejèastìjí pøíèinou úmrtí. Mùe
být zpùsobena srdeèní arytmií nebo spazmem koronárních
tepen, èasto také sekundárnì pøi primární zástavì dechu nebo obstrukci dýchacích cest po ztrátì vìdomí (asfyktická zástava). U mnoha nemocných se vyskytují rùzné druhy
srdeèních arytmií a monitorace EKG by mìla být samozøejmostí. Výjimkou nejsou ani zmìny ST úseku, prodlouení
QT intervalu nebo elevace kardiospecifických enzymù.
Hypertenzní reakce se zpravidla spontánnì upravuje bìhem
nìkolika hodin od úrazu.
Koní zmìny
Zásah bleskem a následný prùchod proudu tìlem vytváøí
velké mnoství tepla. Hluboké popáleniny kùe se vak vyskytují u ménì ne 5 % postiených, nebo kùe má ochranný odpor (cca 500 ohmù) a proud vìtinou prochází vodivìjí
povrchovou cestou, tj. zvenku, po mokré nebo zpocené kùi.
U pacienta pak mohou být popisovány rùzné druhy povrchových popálenin nebo koních zmìn: lineární popáleniny, teèkovité popáleniny, Lichtenbergovy obrazce, nebo popáleniny
zpùsobené ohnìm. Lineární popáleniny se obvykle vyskytují
v oblastech tìla, kde se hromadí více potu (napø. podpaí).
Jedná se pouze o povrchové popáleniny, které vznikají pøemìnou potu v páru pøi pohlcení teplené energie. Teèkovité popáleniny pøipomínají defekty od cigarety a jejich velikost se
pohybuje od nìkolika milimetrù a po 1 cm v prùmìru.
Typické Lichtenbergovy obrazce (obr. 4) nejsou pravými popáleninami, protoe pøi nich nedochází k pokození kùe.
Sprcha elektronù vyvolaná bleskem vytváøí na kùi obrazce
pøipomínající listy kapradí. Tyto pøechodné léze jsou pro poranìní bleskem zcela specifické a nevyadují ádnou léèbu.
Posledním typem termického poranìní jsou klasické popáleniny zpùsobené vzplanutím obleèení, pøípadnì rozpálenými
kovovými pøedmìty, které se pøi prùchodu elektrického proudu rozhaví a jsou dalím zdrojem závaných popálenin
(prstýnky, øetízky, karabiny). Kov souèasnì naruuje povrchové vedení proudu a usnadòuje jeho prùtok tìlem.
Poranìní konèetin
Úraz bleskem mùe zpùsobit pøechodný vazospazmus s následnou poruchu prokrvení konèetin. Konèetiny jsou studené,
cyanotické, mnohdy nejsou hmatné periferní pulzace. Tento
stav obvykle ustupuje bìhem nìkolika hodin a jen zøídka vyaduje angiografii nebo chirurgickou revaskularizaci.
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Zlomeniny dlouhých kostí nebo luxace kloubù vznikají sekundárnì dùsledkem pádu, pøípadnì spazmem velkých svalových skupin. Tímto mechanizmem mohou vzniknout pøední
nebo zadní luxace ramenního kloubu i zlomeniny páteøe nebo
poranìní svalù a lach.
Nervový systém
A u dvou tøetin tìce poranìných pacientù se vysktují
obrny periferních nervù, poruchy øeèi, zraku a sluchu, které
jsou èasto doèasné a odezní v prùbìhu nìkolika hodin.
Pouze u malé èásti nemocných pøetrvávají parézy nebo parestézie.
Z tìkých pokození jsou popisovány paraplegie, intrakraniální krvácení i generalizované køeèe. Ztráta vìdomí na
rùznì dlouhou dobu se vyskytuje bìnì, zmatenost a amnézie jsou pøítomny témìø u vech zasaených osob. Vìtina
obìtí se nìkolik hodin po úrazu chová podobnì jako psychiatriètí nemocní po elektrokonvulzivní terapii. Dominantním
pøíznakem je zmatenost a anterográdní amnézie po dobu nìkolika dnù. Úder blesku do hlavy mùe zpùsobit komplexní
vizuální halucinace. Pøi pokození periferních nervù zùstavají obvykle trvalé následky.
Opodìnì se mohou vyskytnout poruchy nálady a spánku,
návaly strachu, úzkosti a hrùzy, deprese a psychotické projevy, poruchy zraku a sluchu, závratì, poruchy hybnosti konèetin. Dále pak chronické bolesti, poruchy pamìti nebo sníená
schopnost úsudku. Svalové atrofie zpùsobené prùchodem
elektrického proudu periferními nervy se mohou vyskytnout
i pøi absenci koních popálenin.
Komplikace
Komplikace po úrazu bleskem mohou být rozdìleny do tøí
kategorií:
1) ty, které lze pøedpovídat z ji pøítomných symptomù (napø.
ztráta sluchu pøi perforaci bubínku nebo parestézie a parézy pøi neurologickém pokození),
2) dlouhodobé neurologické deficity podobné následkùm tupých poranìní hlavy a chronickým algickým syndromùm,
3) iatrogenní komplikace, které jsou zpùsobeny zbyteènì
agresivní léèbou.
V minulosti byli èasto pacienti chybnì léèeni jako osoby po
úrazech vysokým napìtím. Tyto úrazy jsou vak zcela odliné. Pøeiví postiení po úrazech bleskem zpravidla nevyadují masivní tekutinovou resuscitaci, fasciotomie pro
kompartmentové syndromy, diuretickou léèbu ani ádné amputaèní zákroky.
Diferenciální diagnostika
Diferenciální diagnostika pøi poranìní bleskem je nìkdy
sloitìjí, protoe pøíhoda se mùe odehrát na odlehlých místech, èasto beze svìdkù. V úvahu je pak nutné vzít rùzné
pøíèiny poruchy vìdomí, dezorientace nebo jiných neurologických pøíznakù. V dobì nálezu postiených ji nemusí být
nalezeny ádné dùkazy o probìhlé bouøce a dalí svìdci pøíhody jsou èasto sami postienými. Velkým pøínosem pak bývá nález specifických symptomù (napø. Lichtenbergových
obrazcù na kùi).
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Terapie
Pøi zásazích zdravotnické záchranné sluby u poranìní bleskem musí být personál velmi pozorný, protoe blesk mùe uhodit do stejného místa i vícekrát za sebou. Léèba po zasaení
bleskem závisí na typu pokození. Pøi víceèetném výskytu osob
zasaených bleskem je velkou chybou uplatnìní tøídícího systému START, kdy bývají pacienti nedýchající ani po zprùchodnìní dýchacích cest automaticky zaøazeni do kategorie
zemøelých. Vzhledem k mechanismu vzniku zástavy dechu
a obìhu (doèasné ochrnutí dechového centra nebo primární
fibrilace komor) mají postiení relativnì velkou anci na úspìnou kardiopulmonální resuscitaci. Prioritu proto mají vdy
osoby v bezvìdomí a bez známek ivota. Ukonèení resuscitace
je provádìno podle obvyklých zásad. Resuscitace mùe být
ukonèena pøi asystolii trvající déle ne 20 minut pøes provádìní komplexní rozíøené neodkladné resuscitace.
Imobilizace je indikována vdy pøi podezøení na poranìní
páteøe, zejména pøi sekundárních pádech a klinických známkách vysokoenergetických poranìní (zlomeniny dlouhých kostí, smykové odìrky trupu apod.). Zlomeniny a luxace by mìly
být ihned imobilizovány a popáleniny oetøeny obvyklým zpùsobem. Vem nemocným by mìl být podán bolus krystaloidního roztoku v obvyklé dávce 20 ml/kg pokud nejsou pøítomny
známky hyperhydratace nebo srdeèního selhání.
U vech pacientù poranìných bleskem by mìlo být na urgentním pøíjmu provedeno 12svodové EKG. Kardiospecifické
enzymy musí být vyetøeny pøi bolestech na hrudi, abnormálním nálezu na EKG nebo zmìnì stavu vìdomí. Podle závanosti a charakteru zranìní jsou provádìna dalí laboratorní
vyetøení. Pøi zhorování neurologického nálezu je indikováno
CT vyetøení mozku k vylouèení krvácení do CNS.
Záludné je riziko rozvoje pozdních komplikací v podobì poruchy funkce vnitøních orgánù u pacientù, kteøí se bezprostøednì po zásahu bleskem jeví jako plnì kompenzovaní. Observace
v nemocnici je proto nezbytná do odeznìní vech abnormálních
pøíznakù.
Nutnost transportu do popáleninového centra se odvíjí podle
rozsahu a lokalizace popálených ploch v souladu s vìstníkem
Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky: u dospìlých pacientù pøi popáleninách I. stupnì nad 50% tìlesného povrchu,
II. stupnì nad 20% tìlesného povrchu a III. stupnì nad 5% tìlesného povrchu, pøíp. závané lokalizaci popálenin (oblièej,
ruce, nohy, genitál).
Bezpeènostní doporuèení 30 vteøin  30 minut
Pokud je èasový rozdíl mezi bleskem a hromem mení ne
tøicet vteøin, bouøka je vzdálená ménì ne deset kilometrù
a vem pøítomným osobám hrozí riziko zasaení bleskem.
Nejvhodnìjím postupem je bezpeèný úkryt (masivní zdìná
budova s bleskosvodem, uzavøenými okny a dveømi, pøíp. uzavøené auto s celokovovou karosérií). V bezpeèném úkrytu by
mìly vechny osoby setrvat, ne bouøka pøejde a vzdálí se opìt
na vzdálenost minimálnì deseti kilometrù.
Pøi pobytu v horách je doporuèeno vyèkat s pokraèováním
túry od posledního spatøeného blesku alespoò dalích tøicet minut.
Pøi vynuceném pohybu ve volném terénu zejména na volném
prostranství je v bouøce pro sníení rizika zásahu bleskem doporuèena tzv. bezpeènostní poloha: podøep na pièkách, s no-
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hama tìsnì u sebe, hlavou co nejvíce skrèenou, ruce na uích
a zavøené oèi. Tuto polohu bychom mìli zaujmout nejpozdìji
tehdy, pokud pozorujeme:
1) pocit mravenèení, brnìní nebo svìdìní kùe;
2) vstávání vlasù, ochlupení èi jeení vousù;
3) tichý praskot, bzuèení nebo pøeskakování jisker na kovových
pøedmìtech (horolezecká výzbroj, kovové zipy apod.);
4) tzv. Eliáùv oheò  modravé výboje vznikající tichým vybíjením velkého rozdílu potenciálù, zejména na hranách volnì stojících objektù (napø. vrcholové køíe).
Vechny výe uvedené jevy svìdèí o bezprostøedním riziku
zásahu bleskem.
Závìr
Poranìní zpùsobená zásahem blesku jsou vzácná. Druh
a rozsah poranìní závisí na velikosti energie pøedané lidskému
tìlu. Zpravidla se jedná o kombinaci mechanického, tepelného
nebo elektrického postiení. Pøi zasaení bleskem jsou nejèastìji postieny kardiovaskulární, dýchací, nervový a koní
systém. Nejèastìjí pøíèinou úmrtí je náhlá zástava obìhu na
podkladì komorové artymie nebo primární zastavy dechu pøi
paralýze dýchacích svalù. Vèas poskytnutá pomoc je spojena
s vysokou nadìjí na úspìnou resuscitaci. Popáleniny nebývají
takového rozsahu jako pøi úrazech vysokým napìtím, specifickým pøíznakem jsou Lichtenbergovy obrazce na kùi.
Neurologické pøíznaky pøetrvávají nìkolik hodin a dní, ale obvykle spontánnì odezní.
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Diagnostika a management obtianeho zabezpeèenia
dýchacích ciest v prednemocniènej starostlivosti
Silvia Trnovská

Falck Záchranná a.s., Koice, OAIM VOÚ, Koice

Pacienti nezomierajú na zlyhanie intubácie, ale na zlyhanie oxygenácie.
Reed M.J.
Abstrakt
Priechodnos dýchacích ciest je jedna z prvoradých a základných podmienok ve¾kého poètu výkonov v anestézii, v urgentnej medicíne
a intenzívnej starostlivosti. Pod¾a lekárov pracujúcich v urgentnej medicíne je jedným z najväèích stresorov ich práce situácia v súvislosti
so zabezpeèením dýchacích ciest  cannot intubate, cannot ventilate. Preto je ve¾mi dôleité pozna nielen princípy diagnostiky
a prediktory obtianej intubácie, ale aj následný management, ktorým eliminujeme moné nepriaznivé následky. V prvej èasti autorka
diskutuje o jednotlivých testoch na stanovenie obtianeho zabezpeèenia dýchacích ciest a ich prínose, v druhej èasti o situáciách, ktoré môu
vzniknú v súvislosti so zabezpeèením dýchacích ciest s monými rieeniami.
K¾úèové slová: prediktory obtianej intubácie  adekvátna oxygenácia  alternatívne techniky zabezpeèenia dýchacích ciest
Abstract
Maintenace of the airways is one of the basic conditions of performance in anaesthesia, emergency and intensive care. The emergency
physicians consider situation of difficult airways one of the most stressfull in their work  cannot intubate, cannot ventilate. It is very
important to learn not only the principles of diagnostics and predictors of difficult intubation but also the whole management of airways to
reduce possible adverse effects.The author discusses various methods of difficult airway prediction in the first part of the paper and in the
second part she presents situations which can occur when trying to manage airways and possihle solutions.
Key words: predictors of difficult intubation  adequate oxygenation  alternative techniques of airway management

Úvod
Zabezpeèenie dýchacích ciest patrí medzi základné zruènosti kadého lekára urgentnej medicíny. Jeho práca v teréne
nie je realizovaná za ideálnych podmienok zdravotníckeho
zariadenia, ale definuje ju situácia  nedostatok èasu, chýbanie relevantných informácií o pacientovi a vedomie, e prípadné komplikácie sa rieia ako, pretoe pomoc nie je tak
¾ahko dostupná. Vzh¾adom na tieto skutoènosti je nevyhnutné rozvíja nasledujúce zruènosti kompetentných pracovníkov: schopnos predvída obtianu intubáciu, rutina v OTI
v priamej laryngoskopii, schopnos rýchle zvoli alernatívny
postup.
Neschopnos zabezpeèi dýchacie cesty a neschopnos
adekvátnej ventilácie je problémom, ktorý môe ma fatálne následky napr. smr alebo pokodenie mozgu, myokardu a ostatných orgánov hypoxiou. Neustále dochádza
k vývoju a zlepovaniu u existujúcich diagnostických
a terapeutických metód k redukcii moných nepriaznivých
následkov.
V literatúre existuje mnostvo doporuèených postupov obtianeho zabezpeèenia dýchacích ciest (DC). Americká spoloènos anesteziológov vytvorila doporuèené postupy (1993,
revidované 2003) obtianeho zabezpeèenia DC, ktoré vak
nespåòajú podmienky UP a prednemocniènej starostlivosti.
Preto boli vytvorené algoritmy, ktoré zoh¾adòujú tieto aspekty (The Difficult Airway Course EmergencyTM, Manual of
Emergency Airway Management 3rd edition, 2008)
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Definícia obtianych dýchacích ciest (DC)
V dostupnej literatúre nie je moné nájs úplne jednotnú
definíciu obtianeho zabezpeèenia DC. Najèastejie sa obtiane DC definujú pod¾a pokynov Americkej spoloènosti anesteziológov (1993, revidované v r. 2003) ako klinická situácia,
v ktorej konvenène trénovaný lekár má problém s ventiláciou
na maske, s tracheálnou intubáciou, alebo oboma, resp. ako
situácia, kedy správne zavedenie tracheálnej rúrky pomocou
beného laryngoskopu vyaduje viac ako tri pokusy tým
istým lekárom. V týchto pokynoch sú vysvetlené jednotlivé
definície: obtiana ventilácia maskou, obtiana laryngoskopia, obtiana endotracheálna intubácia. Definície stanovujú
jasné kritériá zabezpeèenia DC, kvantifikujú èas a mnostvo
intubaèných pokusov a pomáhajú kompetentnému pracovníkovi v rozhodovaní o ïalích pokusoch alebo o h¾adaní iných
moností správneho zabezpeèenia DC a ventilácie.
Obtiane DC predstavujú komplexné interakcie medzi faktormi pacienta, klinickým stavom, zruènosou a preferenciami
lekára. Zlyhanie zabezpeèenia DC je jednou z najèastejích
príèin anestéziou podmienenej mortality a morbidity. ASA
pokyny analyzovali nepriaznivé následky spojené so zabezpeèením DC, prièom príèinou bola na 1. mieste neadekvátna
ventilácia, na 2. mieste intubácia do paeráka, na 3.mieste obtiana tracheálna intubácia. V 85 % týchto prípadov bola výsledkom smr alebo pokodenie mozgu hypoxiou. Skutoèná
incidencia obtianeho zabezpeèenia DC sa v literatúre popisuje v intervale od 1  8 %, (v súvislosti s anestéziou), údaj
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pre urgentnú medicínu je 411 % v prednemocniènej starostlivosti, pre UP menej ako 5 %, pouitie alternatívnych techník
0,9  2,6 %, incidencia chirurgického prístupu je menej ako
0,6 %, CVCI situácia 0,02 % prípadov. U väèiny pacientov
podstupujúcich plánované operaèné výkony sa obtiane DC
dajú predpoklada po vhodnom predoperaènom vyetrení. Iná
situácia je pri zabezpeèení DC v rámci urgentnej medicíny,
kde sú monosti výrazne obmedzené. Ovplyvòuje to mnostvo rôznych faktorov  skúsenosti a zruènosti samotného lekára a jeho odhad, vonkajie podmienky na realizáciu
vyetrenia a intubácie  dostatok èasu, poloha pacienta, klimatické podmienky, faktory zo strany pacienta  plný alúdok
a riziko aspirácie, nemonos získa podrobnú anamnézu,
stav vedomia, nutnos realizova OTI èo najrýchlejie bez
predolej sedácie a pod.
Príèiny obtianej intubácie
Najèastejou príèinou obtianej intubácie u dospelých pacientov v prednemocniènej starostlivosti je obezita, krátky krk,
obmedzené otvorenie úst, trauma tváre a DC, tumory DC,
u detí sú to infekcie DC, cudzie telesá v DC a traumy.
Diagnostika obtianych DC zahàòa:
1. anamnéza:
 vrodené chyby
 predchádzajúce operaèné výkony v oblasti nosa, ústnej
dutiny, hrtana a trachey
 trauma tváre a krku
 poruchy funkcie hlasiviek
 zdravotný záznam pacienta (ak je dostupný)
2. klinické fyzikálne vyetrenie so zameraním na:
 anomálie tváre: vrodené, poúrazové
 vrodené deformity hlavy a krku
 priechodnos nosa
 pohyblivos temporomandibulárneho kåbu
 otvorenie úst
 tvar podnebia
 ve¾kos a pohyblivos jazyka
 stav zubov, ve¾kos, protrúzia, prítomnos protézy
 pohyblivos hlavy a krku, tvar krku
 trachea  normálny priebeh, prítomnos patologického
stlaèenia a pod.
 kvalita reèi.
S obtianou intubáciou ev. s laryngoskopiou je nutné poèíta pri týchto stavoch:
 krátky, hrubý krk pri kompletnom chrupe
 predkus hornej èe¾uste s prominujúcimi rezákmi
 dlhé, vysoké podnebie s úzkou dlhou ústnou dutinou
 ve¾ký jazyk
 obmedzená pohyblivos v temporomandibulárnom kåbe
(ankylóza)
 obmedzená pohyblivos hlavy a krku
 vrodené malformácie dýchacích ciest
 poranenia, tumory, infekcie, stav po rádioterapii v oblasti
DC
 retrosternálna struma
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 parciálna a totálna resekcia jazyka a sánky
 diabetes mellitus (obmedzená pohyblivos v T-M kåbe
a hlavy a krku)
 akromegália
 obezita  BMI viac ako 26 kg/m2
 gravidita.
Literatúra podporuje význam fyzikálneho vyetrenia DC.
pecifické rysy tohto vyetrenia sú zaèlenené do hodnotiacich
systémov, ktoré predpovedajú obtiane zabezpeèenie DC.
Tieto systémy majú rôznu senzitivitu a pecificitu, väèinou
nízku a strednú, s nízkou pozitívnou prediktívnou hodnotou.
Hodnotiace systémy
1. Mallampatiho klasifikácia (1985)
Je to jednoduchý skríningový test pod¾a vidite¾nosti orofaryngeálnych truktúr, neodráa vak len tieto pomery, ale aj
pohyblivos hlavy a krku, pretoe stupeò flexie a extenzie krku súvisí s limitom otvorenia úst. Zhorenie pohyblivosti hlavy a krku vedie k zlému hodnoteniu Mallampatiho skóre. Iba
stredná senzitivita a pecificita s nízkou prediktívnou pozitívnou hodnotou je spôsobená výraznou heterogenitou v realizácii tohoto testu.
Obmedzenie: test je pouite¾ný len u pacientov pri vedomí,
aktívne spolupracujúcich.
2. Cormack a Lehanova klasifikácia (1984)
Ide o klasifikáciu obtianej tracheálnej intubácie pri priamej laryngoskopii po vizualizácii orofaryngeálnych pomerov,
má 4 stupne, od III. stupòa je nároèná intubácia, v IV. stupni
èasto nemoná.
Odporúèanie: u¾ahèenie rozhodovania o opakovaní intubaèných pokusov, od II. stupòa je potrebné zvái zabezpeèenie DC alternatívnou metódou, hlavne u neskúsených lekárov.
3. Testy na urèenie pohyblivosti mandibuly
 otvorenie úst  interincizórna vzdialenos, vzdialenos
medzi horným a dolným zuboradím pri maximálnom otvorení úst, norma je viac ako 4 cm, dôleitá z h¾adiska laryngoskopie a monosti manévrovania v ústnej dutine poèas
intubácie;
 subluxácia mandibuly  maximálna protrúzia dolného zuboradia, urèuje maximálny anteriórny pohyb mandibuly
dôleitý pre Esmarchov hmat.
Ïalím dôleitým momentom je vzah medzi otvorením
úst a kraniocervikálnym (CC) uhlom. Pacienti vedia dosiahnu maximálne otvorenie úst pribline pri 26 stupòovej extenzii z neutrálnej pozície. Tí, ktorí majú obmedzený CC
pohyb, majú aj obmedzenú schopnos otvori ústa. CC pohyb
je ovplyvnený ochoreniami krènej chrbtice, otvorenie úst je limitované aj ochoreniami temporomandibulárneho kåbu.
Z tohto vyplýva, e kadá intubácia pacienta s poranením C
chrbtice by sa mala povaova za obtianu a mal by ju v prednemocniènej fáze realizova len skúsený lekár, i keï samozrejme platí, e apnoe a následné zabezpeèenie DC má
prednos pred nerealizovaním tohto výkonu kvôli obavám
o pokodení C chrbtice. V tomto prípade je vhodné (ak to nie
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je z iného dôvodu kontraindikované) zabezpeèi DC a ventiláciu alternatívnym spôsobom.
4. Testy na urèenie vzahu mandibuly k okolitým
truktúram
 thyromentálna vzdialenos  vzdialenos od stredu brady
po títnu chrupavku pri maximálnej extenzii krku, norma
je 6,5 cm;
 dåka ramus mandibulae  vzdialenos od temporomandibulárneho spojenia po uhol sánky;
 testy na urèenie retrognácie sánky: protrúzia brady, profilová klasifikácia  urèujú ve¾kos mandibulárneho priestoru a tým obtianos laryngoskopie.
Ve¾kos mandibulárneho priestoru urèuje thyromentálna
vzdialenos (menej ako 6 cm), dåka horizontálneho ramena
sánky (menej ako 9 cm) a stupeò retrognácie. Rozmery pod
uvedenú hranicu znamenajú relatívnu makroglossiu a obtianu laryngoskopiu.
Dôleitý je pomer ve¾kosti jazyka a ústnej dutiny: ak je
mandibulárny priestor dostatoène ve¾ký, jazyk môe by pri
priamej laryngoskopii odtlaèený do¾ava a zlepuje sa vidite¾nos a preh¾adnos truktúr hrtana. Tomuto napomáha aj mierna protrúzia sánky dopredu, ktorá zväèuje mandibulárny
priestor.
5. Testy na urèenie pohyblivosti hlavy a krku
 Stupeò atlantookcipitálnej extenzie  norma je 35°, uhol
mení ako 35° (vyjadrené v tyroch stupòoch: G1>35°,
G4< 12°) znamená problém s realizovaním optimálnej intubaènej polohy ( moný záklon hlavy);
 Sternomentálna vzdialenos  vzdialenos medzi najdistálnejím bodom brady a hrudnou kosou pri maximálnej extenzii krku a zatvorených ústach, norma je 12,5  13,5 cm.
Tento test má vysokú senzitivitu a pecificitu (82, vs. 88 %).
Stupeò maximálne monej extenzie krku je jedným z najdôleitejích faktorov, ktorý determinuje obtianos tracheálnej intubácie. Èím je sternomentálna vzdialenos kratia, tým
je intubácia rizikovejia.
Odporúèanie: testy, ktoré vyuívajú ako hlavný faktor
vzah sánky k okolitým truktúram a pohyblivos hlavy
a krku mono vo väèine prípadov vyui aj u pacientov
v bezvedomí, alebo inak kompromitovaných. Po získaní rutiny v diagnostike obtianych DC je èasový faktor málo výrazný.
6. Wilsonovo skóre
Wilson a spol. urobil výrazný pokrok v prístupe k zisovaniu obtianych DC, hlavne obtianej laryngoskopie, menej
tracheálnej intubácie. Hlavnými kritériami bola váha, stupeò
ohybu hlavy a krku, pohyblivos sánky, retrognácia sánky
a prominencia horných rezákov.
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Wilsonovo skóre rovné nule znamená bezproblémovú priamu laryngoskopiu a intubáciu, skóre viac ako dva je predzvesou obtianej laryngoskopie. Test má vysokú skutoènú
pozitivitu ( a 75 %).
7. Protokoly obtianeho zabezpeèenia dýchacích ciest
V r. 2005 boli uverejnené výsledky viacerých metaanalýz
o manamente obtianych DC (Crosby, Shiga). Obaja autori
prezentovali, e väèina testov zameraná na predpovedanie
obtianych DC má strednú a nízku pecificitu a senzitivitu
a neexistuje ideálny prediktívny test. Kombinácia vak výrazne zvyuje pozitívnu prediktívnu hodnotu.
Na základe viacerých túdií bol pre urgentnú medicínu vypracovaný základný manuál (8. vydanie ATLS Guidelines,
2008), ktorý obsahuje základné prediktory obtianeho zabezpeèenia DC.
MOANS: obtiana ventilácia maskou

LEMON: obtiana laryngoskopia

3 = interincizórna vzdialenos; 3 = dåka ramena mandibuly;
2 = thyromentálna vzdialenos

SHORT: obtiana cricothyrotomia

8. LMMAP pravidlo pre zabezpeèenie DC
Ïalou monosou je poui v diagnostike Laryngeal Mask
MAP pravidlo.
Obsahuje tieto testy:

 Interincizórna vzdialenos  3 prsty, hypomentálna vzdialenos  3 prsty
(vzdialenos medzi pièkou brady a zaèiatkom krku), vzdialenos medzi
horným pólom títnej chrupavky a horizontálnym ramenom sánky  2 prsty,
subluxácia mandibuly  1 prst (maximálna protrúzia sánky dopredu)

9. 4Ds test ako prediktor obtianych dýchacích ciest
Ïalím testom, ktorý môeme prednemocniène vyui je
tzv. 4 Ds test, ktorý vychádza hlavne z fyzikálneho vyetrenia
pacienta.
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10. Magboul 4 MS schéma
Jednoduchou pomôckou pre urèovanie obtianej ventilácie
maskou a obtianej intubácie môe by táto schéma:
A.Obtiana ventilácia maskou: analogicky si predstavte obézneho Santa Clausa s bradou a fúzami
B.Obtiana intubácia: 4 M + STOP
3 Mallampati
3 Measurement (pravidlo prstov 3321)
3 Movement (pohyblivos v TM kåbe a AO spojení)
3 Malformation & STOP
STOP

Autori touto schémou dosiahli 100 % pozitívnu prediktívnu hodnotu, ale sami poukazujú na nutnos realizova viaceré multicentrické túdie, ktoré by potvrdili tento názor.
11. Obtiane zabezpeèenie dýchacích ciest u obéznych
pacientov a poèas gravidity
Obézni pacienti s BMI indexom viac ako 26 kg/m2 sú vysoko rizikoví z h¾adiska obtianej laryngoskopie, ete výraznejie v kombinácii s hrubým krátkym krkom
a patológiou zubov. Obtiana tracheálna intubácia sa u nich
vyskytuje v 15,5 %. U tehotných ien sú výsledky vzh¾adom
na malý poèet túdií kontroverzné.
Zlyhanie intubácie a ventilácie je na druhom mieste materskej mortality spojenej s anestéziou (na prvom mieste je
aspirácia do p¾úc). ). U tehotných ien je incidencia obtianej intubácie 7,9 %, nie je rozdiel medzi extrémne obtianou intubáciou (Mallampati IV.) medzi tehotnými
pacientkami a ostatnou populáciou  2 vs. 1,8 %.
Nemoná intubácia sa vyskytuje v 0,4 % prípadoch, urgentná CVCI situácia v 0,02 %, t.j. je totoná ako u ostatnej populácie.
Dôvody obtianej intubácie u tehotných ien:
1. zmenená anatómia dýchacích ciest, ktorá je spôsobená
edémom DC (hormonálne zmeny, hypertenzia, hypervolémia, oxytocín...), preexistujúcimi ochoreniami DC
a obezitou. Opakované intubaèné pokusy vedú k zhoreniu edému a ku krvácaniu z pokodeného tkaniva, to má
za následok zhorenie ventilácie pomocou masky
a vznik urgentnej CVCI situácie. Obezita v tehotenstve
výrazne zvyuje riziko obtianej intubácie a laryngoskopie, pri BMI indexe viac ako 26 kg/m2 je kadá tretia intubácia nároèná. Ventilácia maskou je obtiana, a
nemoná a ve¾mi rýchlo sa rozvíja hypoxémia.
2. problém s intubaènou technikou: cca 75 % pacientok
patrí do kategórie G1 pod¾a Cormacka, ostatné sú G2-3.
Na zlepenie vizualizácie pri priamej laryngoskopii je
nutné vytvori optimálnu polohu, vhodná je bimanuálna
laryngoskopia, BURP manéver (vonkají tlak na hrtan
smerom dozadu, hore a maximálne 2 cm doprava), ktorý zniuje riziko z 15 % zlyhaných intubácií na 6 %.
Tento postup platí aj u obéznych pacientov.
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12. Management obtianeho zabezpeèenia DC
V súvislosti so zabezpeèením DC si musíme poloi dve
nasledujúce otázky:
1/ Aká je anatómia DC?
2/ Aká je úroveò oxygenácie, vyjadrená napr. parametrom
sat O2 (menej ako 90 %)?
Èo sa týka anatómie DC, príkladom patologickej anatómie DC môu by DC zmenené traumou, popáleninou, hematómom, stavy po operácii DC, krku, DC zmenené
tumorom, edémom alebo infekciou. Ako príklad fyziologického usporiadania DC môeme uvies DC u obéznych
pacientov, tehotných ien, pacientov s hrubým krátkym krkom, výrazný predkus a pod., ktoré sú vak spojené s vyím rizikom obtianej intubácie.
Pod¾a týchto parametrov môeme pacientov zaradi do
tyroch nasledujúcich kategórií:
1/ normálna anatómia DC, adekvátna oxygenácia
2/ patologická anatómia DC, adekvátna oxygenácia
3/ normálna anatómia DC, neadekvátna oxygenácia
4/ patologická anatómia DC, neadekvátna oxygenácia
Rýchle zhodnotenie fyzikálneho a klinického stavu pacienta a jeho zadelenie do niektorej z týchto kategórií výrazne
napomáha k rozhodovaniu o managemente zabezpeèenia
DC, aj s oh¾adom stratifikácie moného rizika komplikácií
a outcomu pacientov.
Je potrebné si vak uvedomi, e tieto postupy sú veobecné a neodráajú ¾udský faktor kompetentného pracovníka  jeho skúsenosti a zruènosti s danou metódou
zabezpeèenia DC a zároveò dostupnos týchto pomôcok
v prednemocniènej fáze.
Normálna anatómia DC, adekvátna oxygenácia

Príkladom takéhoto stavu býva napr. pacient s morbídnou obezitou s diagnózou intoxikácie, ktorý nie je schopný
udra vo¾né DC (indikácia na OTI). Pri realizácii OTI
v priamej laryngoskopii zistíme G34 pod¾a Cormacka
a Lehana, opakujeme maximálne 3 pokusy o OTI (s vodièom, BURP manéver, bimanuálna laryngoskopia, maximálny záklon hlavy), v prípade neúspechu zvolíme hore
popísaný alternatívny postup. V prípade dostupnosti fibrooptických metód je metódou vo¾by OTI pri optickej vizualizácii hlasiviek.
Normálna anatómia DC, neadekvátna ventilácia

Príkladom takejto situácie moe by ten istý pacient, ktorý
pri prvom pokuse o OTI náhle zvracia, je v anestézii, v tomto
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prípade ste limitovaní èasom, poklesom oxygenácie s neschopnosou ventilova pacienta na maske. Supraglotické zabezpeèenie DC je neúèinné, môeme zvoli 12 pokusy
o zavedenie ILMA, pomocou ktorej realizujeme OTI a rieime aspiráciu do DC a oxygenáciu. Ak je tento postup neúspený, metódou vo¾by je chirurgický prístup.
Patologická anatómia DC, adekvátna oxygenácia

Príkladom takejto situácie môe by pacient s patológiou DC  infekcia, napr. paratonzilárny absces, krvácanie,
napr. pooperaèný hematóm po tonsilectomii. Väèina takýchto pacientov má spoèiatku stabilné vitálne funkcie,
oxygenácia je nad 90%, ale predpokladáme rýchle zhorenie stavu. Je nutné zabezpeèi DC z dôvodu zhorovania
priechodnosti DC. Metódy realizácie OTI naslepo sú kontraindikované (kvôli monosti napr. perforácie abscesu
a pod.), v prvom slede treba vyui monos priamej laryngoskopie s vizualizáciou pomerov, resp. poui optické
metódy  max. 23 pokusy. V prípade neúspechu zvo¾te
chirurgický prístup.
Patologická anatómia DC, neadekvátna ventilácia

Príkladom takejto situácie je pacient s traumou tváre, DC,
spojených s krvácaním, rozsiahle popáleniny tváre, DC, s inhalaènou traumou a pod. Ventilácia maskou je nemoná, podobne aj ktorýko¾vek z alternatívnych postupov, okamite
zvo¾te chirurgický prístup.
Chirurgický prístup (cricothyrotomia) je poslednou alternatívou v ktoromko¾vek publikovanom managemente zabezpeèenia DC a má ivot zachraòujúci význam. Vetci lekári
pracujúci v urgentnej medicíne by mali túto metódu dokonale
ovláda, k èomu slúi periodický tréning na simulátoroch,
resp. na kadavéroch.
Záver
Existuje ve¾a prediktívnych testov a skórovacích systémov na urèenie obtianych dýchacích ciest. Ani jeden
z týchto testov vak nie je stopercentný. Kombinácia pouitých testov pod¾a väèiny autorov zvyuje pozitívnu
predpovedate¾nos obtianych DC. Ako najvhodnejie sa
pre urgentnú medicínu javí tzv. LEMON pravidlo, ktoré je
kombináciou fyzikálneho vyetrenia pacienta, anamnézy
a samotného odhadu rozmerov. V budúcnosti, po potvrdení 100 % pozitívnej prediktívnej hodnoty Magboul 4 MS
schémy, môe by toto pravidlo prijaté za záväzný postup
v urèovaní obtianych DC.
Veobecne platí, e emergentné výkony sú tatisticky
spojené s vyím rizikom komplikácií a menej priaznivým
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outcome pacientov a to aj v súvislosti s intubáciou. Príèiny
sú multifaktoriálne, ale dajú sa zhrnú do 4 bodov:
1/ podmienky  nedostatok èasu, informácií, plný alúdok
a riziko aspirácie a vdy kompromitované vitálne funkcie
2/ obtiana ventilácia maskou je spojená s vysokým rizikom
obtianej intubácie a nepriaznivých následkov
3/ opakované neúspené pokusy o intubáciu jedným lekárom, bez vo¾by alternatívneho postupu
4/ monos pouitia alternatívnych techník, potrebné minimálne 2 rôzne techniky, ktoré dobre ovládame (ILMA,
LT, Combituba, chirurgické techniky, TTJV)
V najväèej miere sa vak uplatòuje ¾udský faktor kompetentného pracovníka  skúsenosti, úroveò zruèností, správny
klinický poh¾ad s dôrazom na anatómiu a fyzikálne vyetrenie, spolu s úrovòou vybavenia (ILMA, LT, Combituba, fibrooptické metódy, chirurgické metódy, kapnometria
v prednemocniènej fáze). V prednemocniènej fáze odporúèame nauèi kompetentných pracovníkov týmto základným pravidlám:
A/ Presne definované pravidlá:
1/ rozpoznanie obtianeho zabezpeèenia DC  jednotné pravidlo diagnostiky  najvhodnejí, túdiami overený
LEMON postup a jednotný postup pri vyetrení
2/ stanovenie akceptovate¾ného nieko¾ko minútového limitu
(resp. poètu opakovaní intubaèných pokusov  1 pokus =
max. 2 min., resp. max 3 pokusy o OTI), kým prejdeme na
alternatívny postup
3/ stanovenie dolnej hranice relevantného fyziologického parametra ako je SpO2  menej ako 85%, ktorá bude znamena aktiváciu záchranného plánu  chirurgické techniky
(cricothyroidotomia).
B/ Presne definovaný protokol rieenia  návrh karty pre
obtiane DC:
Návrh karty pre obtiane DC

C/ Periodický tréning na simulátoroch, kadavéroch, resp.
povinná klinická prax (mimo praxe v rámci prípravy na atestáciu) lekárov na oddeleniach AIM s cie¾om nadobudnú rutinu v OTI a diagnostike obtianych DC.
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Laická resuscitace bez dýchání z plic do plic
 jak dlouho ji lze provádìt?
Ondøej Franìk

Zdravotnická záchranná sluba hl. m. Prahy - ÚSZS
Abstrakt
Laická resuscitace bez dýchání z plic do plic jednoznaènì patøí mezi moderní trendy v neodkladné resuscitaci. Doba, po jakou dobu se lze
obejít bez dýchání z plic do plic vak zùstává nejasná.
V této retrospektivní studii bylo vyhodnoceno 427 zásahù u laicky resuscitovaných pacientù s náhlou zástavou obìhu (101 ve skupinì s dýcháním, 326 ve skupinì bez dýchání z plic do plic) z hlediska reakèního èasu a zpùsobu resuscitace (s a bez dýchání z plic do plic). Úspìnost resuscitace byla hodnocena podle primárního pøeití (pøedání do nemocnice) a dále podle sekundárního pøeití (bez neurologického
deficitu, CPC 1  2).
Statisticky významný rozdíl v dlouhodobém pøeití byl nalezen u pacientù s reakèní dobou do pìti minut, kde bylo pøeití ve skupinì bez
dýchání z plic do plic významnì lepí (P< 0,05). V ostatních skupinách a podskupinách nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly.
V naí studii jsme neprokázali, e by resuscitace s dýcháním z plic do plic byla u pacientù se spatøenou náhlou zástavou obìhu pravdìpodobnì kardiálního pùvodu i pøi protrahované laické resuscitaci výhodnìjí, ne resuscitace samotnou srdeèní masáí.
Klíèová slova: náhlá zástava obìhu  neodkladná resuscitace  dýchání z plic do plic  øízená ventilace
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Abstract
Bystander CPR without mouth-to-mouth ventilation (CCR) is recognized to be a comparable alternative to standard CRP in majority of
prehospital cardiac arrest cases, but it remains unknown how long is the CCR acceptable.
This is the retrospective analysis of Prague Pre-Hospital CPR registry. The aim of the study was to compare outcome (as measured by both
hospital admission and hospital discharge) in different EMS time response categories (TRC).
There were 427 cases included to the study, 101 in CPR group and 326 in CCR group.
Significant difference was found in subgroup with EMS response interval 05 minutes, were CCR was superior to CPR (p<0,05) in hospital
discharge. There was no other difference among all other groups and subgroups.
In our study we found no benefit of mouth-to-mouth ventilation in bystander CPR of patients with witnessed cardiac arrest presumed to be of
cardiac origin even in case of long-lasting bystander CPR.
Key words: cardiac arrest  cardiopulmonary resuscitation  cardiac-only resuscitation  cardiocerebral resuscitation  rescue breaths 
controlled ventilation

Úvod
Laická resuscitace bez dýchání z plic do plic jednoznaènì patøí mezi moderní trendy v neodkladné resuscitaci. Do znaèné míry je ale úèinná proto, e moderní záchranné systémy vyspìlých
zemí zajiují relativnì velmi krátkou dobu odezvy na tísòové
volání (v prùmìru od 5 do 10 minut). Doba, po jakou dobu se lze
obejít bez dýchání z plic do plic, ale zùstává nejasná.
Metodika
Cílem naí studie bylo zjitìní, zda se významnì lií osud
pacientù resuscitovaných s dýcháním z plic do plic (Cardiopulmonal resuscitation  CPR) od osudu pacientù resuscitovaných samotnou masáí (Cardiocerebral resuscitation  CCR)
v rùzných intervalech od kolapsu do pøíjezdu záchranné sluby.
Data byla získána retrospektivní analýzou databáze náhlých zástav obìhu (NZO) Zdravotnické záchranné sluby
hl.m. Prahy (ZZS HMP). V této databázi se od roku 2002
shromaïují detailní údaje o provádìných resuscitacích.
Zdrojem èasových dat jsou databáze operaèního støediska.
Dalí údaje (napø. zda volání bezprostøednì pøedcházel kolaps) jsou získávány analýzou obsahu tísòového volání.
Ostatní údaje, vèetnì informací o zpùsobu resuscitace provádìné laiky, jsou získávány z dotazníku, který je bezprostøednì
po kadé resuscitaci vyplòován dispeèerkou záchranné sluby
podle údajù lékaøe zasahující výjezdové skupiny.
Do studie byli zaøazeni pacienti, resuscitovaní na území
hlavního mìsta Prahy posádkami záchranné sluby od
1.1.2007 do 31.12.2009, u nich byl bezprostøednì pøed voláním na tísòovou linku svìdkem zástavy spatøen kolaps, byla
provádìna laická resuscitace a zasahující lékaø oznaèil pøíèinu zástavy za pravdìpodobnì kardiální.
Jednotlivé události byly dále roztøídìny do skupin podle
zpùsobu resuscitace (CPR vs. CCR) a v nich dále do podskupin v závislosti na reakèním èase záchranné sluby (mìøeno
od zaèátku hovoru na tísòové lince po zastavení prvního vozidla záchranné sluby na místì události).
Úspìnost resuscitace byla hodnocena podle primárního
pøeití (pøedání do nemocnice) a dále podle sekundárního pøeití (bez neurologického deficitu, CPC 1  2). Sekundární pøeití bylo hodnoceno jako nejlepí CPC skóre dosaené bìhem
prvních 30 dnù od hospitalizace pacienta.
Výsledky
Ve sledovaném období probìhlo v Praze 1469 resuscitací
záchrannou slubou. 427 pacientù splnilo podmínky pro zaøazení do studie.
101 pacientù bylo laicky resuscitováno jak nepøímou masáí srdce, tak dýcháním z plic do plic (CPR), zatímco 326 pouze nepøímou masáí (CCR).
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010

Statisticky významný rozdíl ve prospìch resuscitace bez
dýchání z plic do plic byl nalezen u pacientù s reakèní dobou
do pìti minut. V ostatních skupinách a podskupinách nebyly
nalezeny statisticky významné rozdíly.
Poèty pacientù v jednotlivých skupinách a podskupinách
zobrazuje tabulka 1.
Tabulka 1

Nejdelí zaznamenaný reakèní èas u úspìné resuscitace byl
ve skupinì s konvenèní resuscitací 12 minut, ve skupinì se samotnou masáí 21 minut.
Diskuze
Dýchání z plic do plic patøilo pøes tøicet let neodmyslitelnì
k laické resuscitaci pacientù s NZO. V posledních letech vak
pøibývá studií, které prokazují, e pøinejmením pro pacienty stiené NZO z kardiální pøíèiny, která byla svìdky zastiena vèas,
je dýchání z plic do plic spíe kontraproduktivní. Dosud ale nebyla publikována studie, která by dokládala, jak dlouhou dobu je
moné na zajitìní náhradní ventilace rezignovat.
V naí studii jsme nenalezli ádné èasové pásmo, ve kterém by
bylo dýchání z plic do plic pro pacienta stieného NZO pøínosem. Naopak dlouhodobá (sekundární) úspìnost resuscitace byla významnì lepí u pacientù, u nich byla provádìna CCR
a reakèní doba záchranné sluby nepøekroèila 5 minut.
Nae studie má samozøejmì èetné limity. V naí databázi evidujeme pouze tu informaci, e výjezdová skupina záchranné
sluby zasahující u pacienta spolehlivì zjistila, e bylo èi nebylo
provádìno dýchání z plic do plic. To ovem nic nevypovídá
o tom, jak bylo toto dýchání provádìno, a to jak z hlediska pomìrù vùèi kompresím hrudníku, tak z hlediska kvality èi vùbec
úèinnosti dýchání. Tam, kde bylo dýchání z plic do plic úèinné,
jsou zahrnuti pacienti resuscitovaní zachránci bez pokynù operaèního støediska v pomìru 15:2 èi 30:2, stejnì jako pacienti,
u kterých se podaøilo dodret metodiku podle Doporuèeného postupu ÈLS JEP Telefonicky asistovaná první pomoc, tj. v pomìru 100:2 po ètyøech minutách nepøetrité masáe èi jakýmkoliv
jiným zpùsobem.
Urèitý limit pøedstavuje i mìøení èasu. Aèkoliv èas poèítaný
ve studii zahrnuje vechny intervaly od poèátku volání a po za-
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stavení vozidla na místì, nezahrnuje pøípadnou dalí cestu posádky za pacientem. Ta mùe v nìkterých pøípadech posunout
okamik kontaktu (a tím prodlouit délku laické resuscitace) a
o nìkolik minut.
Význam cílù studie samozøejmì roste s délkou èasu resuscitace, tj. zejména v podskupinách s reakèní dobou nad deset minut.
Zde ale bohuel  nebo moná natìstí  nemáme dostatek dat.
Pøekvapující, ale zøetelný trend svìdèící ve prospìch resuscitace
bez dýchání u událostí s nejdelí reakèní dobou (primární úspìnost 20% vs. 44%, sekundární 0% vs. 22%) vak  právì s ohledem na malý poèet pøípadù  nemá potøebnou statistickou sílu.
Bez zajímavosti není v této souvislosti to, e nejdelí úspìná
konvenèní resuscitace trvala 12 minut, zatímco dva pacienti ze
tøí pacientù, resuscitovaní nad dvacet minut samotnou masáí,
pøeili pøíhodu bez závaného neurologického deficitu.
Zásadní význam ve skupinì pacientù bez dýchání z plic do
plic má terminální dechová aktivita (gasping), která je pro tyto
pacienty typická. To, e není provádìno dýchání z plic do plic tedy rozhodnì nemusí znamenat, e pacient nedýchá. Z pohledu této studie, zabývající se aktivitou svìdkù pøíhody, vak tento
aspekt nehraje roli.
Dále je tøeba zdùraznit, e studie byla zamìøena na pacienty
s primární kardiální NZO. Pøestoe jde o nejèastìjí typ NZO,
nelze výsledek zobecnit na vechny pacienty s NZO. Zejména
u pacientù po tonutí èi intoxikovaných má dýchání z plic do plic
nadále nezpochybnìný význam.
Závìr
Laická resuscitace bez dýchání z plic do plic je pouitelná nejen u krátce trvajících pøíhod, ale výsledky naí studie svìdèí pro
to, e její výsledky jsou pøinejmením srovnatelné s výsledky
konvenèní KPR po podstatnì delí dobu, pokrývající naprostou
vìtinu reálných situací, se kterými se v bìných podmínkách záchranná sluba setkává.
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Císaøský øez v pøednemocnièní neodkladné péèi?
Tomá Vaòatka

Zdravotnická záchranná sluba kraje Vysoèina

Abstrakt
Èlánek popisuje otázku indikace císaøského øezu mimo nemocnici. Autor je pøesvìdèený, e záchranná sluba není tím pravým místem
k provedení císaøského øezu na umírající matce. V této situaci je mnohem dùleitìjí být pøipraven na kardiopulmonální resuscitaci tìhotné
eny odlinou techniku a znát odchylky dýchacích cest, dýchání a cirkulace u gravidní eny. Kontinuální KPR bìhem transportu na urgentní
pøíjem je velmi problematická a o tìchto aspektech diskutovat. Urgentní pøíjmy v Èeské republice by si mìly pøipravit protokoly k provedení
perimortálního císaøského øezu, mít nachystané a definované vybavení, prodiskutovat sloení a pøípravu týmu k zajitìní matky a dítìte.
Klíèová slova: perimortální císaøský øez  záchranná sluba
Abstract
This article describes the situation if the (periomortem) cesarean section must be performed outside of the hospital . The author believes that
the emergency service (on scene or on board) is not the optimal location to perform the (perimortem) caesarean section. It is extremely
important to be ready to perform cardiopulmonary resuscitation for the pregnant woman. Specific techniques and knowledge of the principles
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of the airway, breathing and circulation of pregnat women are required. A continuous CPR during transport to the emergency department(ED)
is a difficult task and we must discusst it in detail. In the Czech Rebublic we must prepare protocols for managing the caesarean section at
emergency department. Specific emergency equipment must be available and the physician and his team must be prepared to manage the
situation for the mother and the newborn baby.
Key words: perimortem cesarean section  Emergency Medical Service

Nìco málo z historie
Podle øecké mytologie byl lékaø Asklepios porozen vlastním
otcem Apollem z lùna mrtvé matky Koronis. Ale první spolehlivý odkaz o úspìném posmrtném císaøském øezu  SC (Sectio
caesarea) je od Plinia starího týkající se narození Scipia
Africana 237 p.nl. ,øímského generála, který porazil Hanibala.
Termín císaøský øez není nazván podle zpùsobu zrození Julia
Caesara, ale z úøedního rozhodnutí uèinìném Numem
Pompiliem druhým králem Øíma, který v roce 715 p.nl. naøídil,
e enì, která zemøe v tìhotenství, musí být z jejího bøicha dítì
vyjmuto (vyøíznuto). Toto naøízení se stalo souèástí Lex Regia
(zákoníku), který se bìhem vlády císaøù stal souèástí Lex
Caesarea. Julius Caesar se nemohl narodit císaøským øezem, jeliko tento úkon byl provádìn jen na mrtvých enách a jeho matka ila jetì kdy mu bylo ètyøicet let.
Ve støedovìku katoliètí duchovní za podpory úøadù vydali vyhláky vyadující provedení císaøského øezu, který pøispìje
k záchranì due dítìte a zajistí jeho pokøtìní.
Souèasnost
Císaøský øez (SC) je velmi èastou operací na gynekologicko-porodnických oddìleních na celém svìtì, jeho incidence
se pohybuje a 20 % ze vech porodù. V naich porodnicích
je èetnost obdobná, záleí to èasto na zkuenosti personálu
a na koncentraci patologických gravidit v porodnici. Císaøský
øez je v souèasnosti veden v celkové nebo epidurální analgesii se zajitìním prevence trombembolické choroby a èasto
s antibiotickou profylaxí. Take komplikace tohoto výkonu
nejsou èasté a spíe se jedná o komplikace základního onemocnìní, které vedlo k císaøskému øezu.
Vysvìtlení pojmù
Perimortální císaøský øez (perimortální SC)  øez na umírající
matce, kdy se mùe jednat o zvratný nebo nezvratný stav. V dostupných kazuistikách se èasto jednalo o srdeèní selhání na podkladì kardiomyopatie , akutní ischemie nebo o hypovolemický
ok zpùsobený poranìním. Pøi úspìném císaøském øezu a pokraèující resuscitaci matky je moné zotavení matky i dítìte bez
neurologického deficitu.
Postmortální císaøský øez (postmortální SC)  øez na mrtvé
matce. Smrt matky je samozøejmì ireverzibilní stav matky a se
smrtí matky zmírá i plod v dìloze. Hranièní je stav, kdy dochází
ke smrti mozku matky. Plnohodnotná KPR mùe zajistit prùtok
okyslièené krve placentou, i kdy plod mùe trpìt hypoxií, ale
provedení císaøského øezu na urgentním pøíjmu by mohlo dítì zachránit.
Poznámky ke kardiopulmonální resuscitaci (KPR)
v graviditì (1)
Po 20. týdnu gravidity mùe dìloha utlaèovat dolní dutou ílu
a aortu, èím se sníí venózní návrat a tím i srdeèní výdej.
Sníený venózní návrat mùe být i pøíèinou hypotenze nebo oku pøed zástavou a tím i mùe uspíit vznik srdeèní zástavy. Pøi
zahájení KPR je tøeba sníit útlak dolní duté íly dìlohou, buï
uloením  sklopením matky na levý blok pøiblinì o 15 stupòù
nebo manuálním odsunutím dìlohy z osy k levému boku matky.
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010

Poloha rukou pøi srdeèní masái mùe být lehce posunuta výe od normální polohy vzhledem k elevaci bránice a zvìtení
objemu bøicha gravidní dìlohou. Pøi defibrilaci se pouívají
standardní dávky energie, jen sklon matky na levou stranu
a zvìtené prsy v graviditì mohou znesnadòovat uloení defibrilaèních elektrod, lepené elektrody jsou tedy vhodnìjí alternativou. V graviditì je èastìjí insuficience kardie a proto
více hrozí aspirace aludeèního obsahu. Èasná endotracheální
intubace se správným tlakem na prstencovou chrupavku
(Sellikùv hmat) sníí toto riziko. Velikost endotracheální
rourky mùe být o 0,5  1,0 mm mení u gravidní eny ne
u netìhotné eny srovnatelné tìlesné konstituce, protoe dýchací cesty gravidní eny jsou více náchylné k otoku.
Intubace mùe být obtíná a mùe být nutné vyuít alternativní zpùsoby zajitìní DC (1).
Transport bìhem KPR
Rozhodnutí, zda pacientku transportovat a prùbìnì masírovat, je velmi sloité z medicínského i etického hlediska.
Rozhodovat by mìl stav, který vedl k srdeèní zástavì, èas od
vzniku zástavy do pøíjezdu záchranné sluby, zda byla provádìna laická KPR nebo TANR, pøítomnost pøíbuzných pacientky nebo dalí faktory, které by umocnily rozhodnutí lékaøe, e
pacientka bude transportována a prùbìnì resuscitována. V PNP
je pokraèující KPR bìhem transportu nároènou situací.
Bezpeènost posádky, pøedevím resuscitujícího týmu v zadní
èásti vozu, je ohroena. Mùe se jednat o poruení bezpeènostních pravidel, které má kadá organizace záchranné sluby a které i vyplývají z vyhláky o bezpeènosti silnièního provozu.
Vyuití automatických masáních pomùcek (Autopulse, Lucas)
by bylo øeením, jene záleí na dostupnosti pøístroje. I bìhem
transportu se nesmí zapomenout na sklon pacientky, je moné ji
bìhem KPR uloit na vakuovou matraci (pokud ji v ní není uloená vzhledem k úrazu) a tu potom po vytvoøení vakua podloit
na pravé stranì a celou upevnit do zajiovacích popruhù na nosítkách. Úèinnost KPR bìhem transportu bez pouití mechanické podpory mùe být diskutabilní, ale jednotlivé kasuistiky (6,8)
potvrzují, e se jedná o reálnou situaci, která mùe skonèit záchranou dítìte a nìkdy i matky. Velkou roli zde hraje improvizace posádky, rychlé zajitìní KPR a bez velké prodlevy
uskuteènìný rychlý transport s informováním urgentního pøíjmu
nemocnice. Medikace bìhem KPR je závislá na pøíèinì srdeèní
zástavy. Pokud se jedná o hypovolemický ok, je nezbytná masivní volumoterapie s pokusem o zajitìní systolického krevního
tlaku alespoò 100 torrù. Aplikace katecholaminù je samozøejmou
souèástí KPR. Gravidní enu mùe ohrozit náhlé zhorení srdeèního onemocnìní, pøi nìm se rapidnì zhorí srdeèní výdej vlivem selhávání myokardu. Zde mùe pomoci sklon pacientky,
KPR s aplikací katecholaminù a ke zváení je opatrná volumoterapie ke zvýení krevního návratu.
Co vyplývá z jednotlivých kazuistik a ze souhrnných
prací, týkajících se perimortálního a postmortálního
císaøského øezu?
1. Jestlie se jedná o náhlé pokození zdraví matky, je nadìje
na pøeití dítìte vìtí ne v pøípadì, e se jedná o chronický pro25
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ces, kdy je dítì vystaveno prolongované hypoxii a vedlejím
úèinkùm lékù, které matka uívala (3).
2. Jetì dùleitìjí je interval mezi zaèátkem srdeèní zástavy
a zahájením KPR a krátký èas do porodu pøi probíhající KPR. Je
vìtí nadìje, e pøeiví dítì bude bez neurologického postiení.
To je dùvod, proè jsou poèty pøeívajících dìtí vìtí u perimortálních SC ne u postmortálních SC. Na druhou stranu vìtina prací upozoròuje na fakt, e je nezbytné, aby urgentní SC
provedl zkuený tým sloený z lékaøù nìkolika odborností
(ARO, porodník, neonatolog a dále dle potøeby) (4,7).
3. Záleí na správnì provádìné KPR matky (1,9,10).
4. Je kladen dùraz na vybavení urgentních pøíjmù materiální
i personální. Anglická studie (4) poukázala na fakt, e velká èást
postmortálních SC byla provedena nezkueným personálem se
patnými výsledky novorozencù a záchrana plodu byla zahájena
za nevhodných podmínek. To klade dùraz na potøebu jasných
pravidel na provedení perimortálního a postmortálního SC s vykolením personálu (rychlá dosaitelnost zkueného porodníka,
perinatologa a anestesiologa pokud mono na úrovni konzultanta) a vybavením urgentních pøíjmù materiálem (SC balíèek, vybavení pro KPR novorozence). (4,9)
5. Pokud dítì pøeije porod a nìkolik následujících dní,
jsou dobré vyhlídky na normální ivot bez neurologického deficitu (3,4).
Císaøský øez v Èeské republice v PNP?
Kazuistiky provedení císaøského øezu mimo urgentní pøíjem
jsou jen ojedinìlé (2). Ve vìtinì kazuistik byla gravidní ena se
srdeèní zástavou transportována na urgentní pøíjem za rùznì probíhající KPR nebo dolo k zástavì pøímo na urgentním pøíjmu.
Pokud se jedná o enu, která zemøela pøed pøíjezdem ZZS nebo
nebyla zajitìna KPR okolím (postmortální SC), je nadìje na ivý plod bez neurologického deficitu v budoucnosti minimální.
To potvrzují i souhrnné práce (3,4), e pokud nepøedcházela císaøskému øezu kvalitní KPR, výsledky novorozencù byly patné.
Je velmi pravdìpodobné, e provést u nás v terénu (PNP) císaøský øez (SC) je neindikovaný výkon, a to z medicínského,
právního i etického hlediska. Proè asi práce øeící SC na umírající matce neuvaují o provedení SC v terénu, ale øeí postupy, vybavení a personální zajitìní urgentního pøíjmu? Odpovìï je ji
skryta výe: nebo výsledky novorozencù pøi nevykoleném personálu a pøi patném materiální vybavení jsou patné.
Proè není indikován SC v PNP péèi:
1. Lékaø výjezdové skupiny není vìtinou kvalifikován provést takový výkon.
2. Pokud by byl kvalifikován, nemá v sanitce odpovídající diagnostické a operaèní vybavení.
3. V PNP nelze zajistit etické a pietní oetøení tìla matky, na
nìm byl uèinìn pokus o záchranu dítìte (provizorní sutura stìny bøiní).
4. Lékaø nemùe být osoèen, e neposkytl dítìti pomoc k záchranì jeho ivota, kdy nemùe urèit, jestli je plod ivý.
5. Z právního hlediska je ivot gravidní eny nad ivotem dítìte v dìloze.
6. Jednalo by se o operaèní zákrok bez souhlasu pacienta a nejednalo by se o operaci, která by byla provedena v zájmu záchrany ivota pacienta  z vitální indikace (nelze oetøit matku,
aby pøeila).
7. Z nìkolika prací (3,4,5) vyplývá, e po vybavení plodu (SC
perimortální) se èasto objeví mateøský puls vèetnì mìøitelného
tlaku. V PNP není monost zastavit krvácení v incizi stìny dìloní a bøiní, které by se objevilo po znovuobjevení krevního
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obìhu a matka by vykrvácela, co by mohlo být hodnoceno jako
postup non lege artis.
8. V terénu smrt konstatujeme na základì jasných známek
smrti, které vak vyluèují ivý plod v dìloze.
9. Císaøský øez na mrtvé matce by z právního hlediska mohl
být posouzen jako hanobení mrtvoly.
10. Èekat na pøíjezd porodníka nebo perinatologa za probíhající KPR je ztráta èasu pro pøípadnou záchranu dítìte urgentním
císaøským øezem na urgentním pøíjmu.
Závìr
Císaøský øez v terénu není indikován a tudí není tøeba se
v PNP technicky pøipravovat na hypotetický císaøský øez, ale
mnohem dùleitìjí je být teoreticky i technicky pøipraven na
kardiopulmonální resuscitaci u gravidní eny a znát fyziologické
odchylky gravidity. Myslím, e je vhodné být teoreticky pøipraven na transport, prodiskutovat monost KPR bìhem transportu
(mùe se jednat o poruení bezpeènosti posádky), dále se zabývat umístìním pacientky k provedení SC a mít zajitìnou dobrou
komunikaci s pracovitìm, kam bude pacientka dopravena.
Urgentní pøíjmy by si mìly vytvoøit postupy i pro pøípad císaøského øezu na umírající matce  perimortálním SC  nachystat si materiální vybavení a personální zajitìní, zajistit rychlé
svolání týmu na urgentní pøíjem a podle stavu matky provedení
øezu na lùku urgentního pøíjmu (4,9).
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Abstrakt
Cílem èlánku je informovat o souèasných doporuèených postupech pøi øeení akutních stavù souvisejících s implantovaným kardiovertrem
defibrilátorem. Èlánek se zabývá monostmi základní diagnostiky a farmakologické léèby výbojù a arytmické ICD bouøe.
Klíèová slova: kardioverter defibrilátor  ICD bouøe  emergentní stav
Abstract
The goal of the article is to inform about new guidelines in emergency case in context with implantable cardioverter defibrillator. Basic
diagnostic and farmacological therapy ICD shock and electrical storm are presented in this article.
Key words: cardioverter defibrillator  ICD storm  emergency case

Úvod
Se vzrùstajícím poètem pacientù s implantovanými kardioverter-defibrilátory (ICD) dochází i k nárùstu poètu oetøení tìchto
pacientù v rámci pøednemocnièní péèe. Jaké jsou nejèastìjí komplikace v souvislosti s implantovanými pøístroji a jaké jsou monosti jejich oetøení v pøednemocnièní péèi?
Teorie
Èetnými multicentrickými studiemi (MADIT, CIDS, MADIT II,
COMPANION) bylo prokázáno, e implantabilní kardioverterdefibrilátor pøedstavuje nejúèinnìjí léèbu pacientù ohroených
rizikem náhle zástavy obìhu na základì komorové tachyarytmie
nebo fibrilace komor. V Èeské republice v 11 kardiocentrech bylo implantováno v roce 2009 celkem 2212 ICD (obr. è 1).
Souèasné indikace k (1) implantací ICD jsou jednak primárnì preventivní a jednak sekundární. V primární profylaxi je defibrilátor
implantován pacientùm, kteøí dosud závanou arytmií neprodìlali, ale na základì pøesnì stanovených echokardiografických a klinických kritérií mají výraznì zvýené riziko jejího výskytu.
V sekundární indikaci je ICD implantován pacientùm, kteøí závanou arytmii ji prodìlali (nejedná se vak o pøípady arytmií
vyvolaných reverzibilní pøíèinou (tj. u pacientù s arytmií v periinfarktovém období, nebo vyvolanou jako neádoucí úèinek antiarytmika, jako následek metabolického rozvratu èi úrazu
elektrickým proudem).
Kardioverter  defibrilátor je systém, který je implantován stejnì jako klasický kardiostimulátor do podklíèkové krajiny.
Samotný defibrilátor tvoøí tedy pøístroj s baterií a procesorem, jeho pouzdro tvoøí jednu elektrodu, a endovasálnì zavedená elektroda do pravé komory, která nese jednu nebo dvì cívky, slouící
jako defibrilaèní elektroda. Mezi tìmito póly probíhá výboj.
Defibrilátor pracuje s bifázickým výbojem, obvykle terminuje
fibrilaci komor energií 15  42J, výjimeènì jsou ICD schopny dodat výboj i o vyí energii. Za urèitých okolností mùe maligní
arytmii zlikvidovat tzv. antitachykardickou stimulací (ATP). Ta
terminuje komorovou tachykardii principem overdrivu, tj. potlaèením komorové arytmie pomocí krátkodobé vysokofrekvenèní
stimulace bez nutnosti výboje. Pøístroj mùe fungovat i jako kardiostimulátor pøi bradykardii v reimech komorové nebo seURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010

Obrázek 1. Èesky registr ICD dokumentující vývoj této terapie v ÈR

kvenèní síòokomorové stimulace. Nìkteré typy pøístrojù jsou vybaveny i levokomorovou elektrodou (biventrikulárni kardiostimulátory) a umoòují resynchronizaèní léèbu (CRT-D). Tento typ
je urèen pacientùm s projevy srdeèní nedostateènosti, tìkou poruchou funkce levé komory a blokádou levého Tawarova raménka. Defibrilátory mají i funkci uchování intrakardiálniho EKG,
co lze zpìtnì vyuít v identifikaci arytmie.
Defibrilátory jsou po jejich implantaci lékaøem naprogramovány k urèitému typu chování, tedy podle jakých kriterií mají rozliit maligní arytmii a jakým zpùsobem ji mají léèit (vìtinou
v závislosti na typu arytmie a klinickém stavu pacienta). Je nutné
si uvìdomit, e implantovaný kardioverter  defibrilátor není léèbou kauzální, tj. nezabrání samotnému vzniku arytmie, ale vzniklou maligní arytmii terminuje.
I pøesto, e ICD nese sofistikovaný program pro detekci a léèbu arytmií, mùe se stát, e vzniklá arytmie vyvolá symptomy døíve, ne ji ICD diagnostikuje a zruí, nebo arytmie stále recidivuje,
jedná se tedy o arytmogenní bouøi. A naopak ICD mùe spustit
neadekvátní výboje, èasto také opakované. Proto se v pøednemocnièní péèi mùeme setkat s problémy, které v souvislosti
s ICD bude tøeba akutnì øeit.
Oetøení pacienta s ICD v pøednemocnièní péèi
Pøi oetøení pacienta v souvislosti s ICD výbojem je v první fázi nutné si uvìdomit, e ICD je urèen k tomu, aby výboje dával.
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Úèelem je, aby arytmie byla zruena døíve ne zpùsobí bezvìdomí nebo pád. Vìtina pacientù tedy výboj/ok skuteènì pocítí.
Mnozí z nich jsou prvním výbojem v ivotì pøekvapeni a vystraení a volají proto lékaøe. Jiní po zkuenostech volají a po opakovaných výbojích.
K urèení strategie dalího postupu resp. léèby je praktické rozdìlit si moné situace po pøíjezdu záchranné sluby na tyto základní:
1. lo o jediný výboj
a. arytmie aktuálnì není pøítomná
b. bìí arytmie, ale defibrilátor nereaguje
2. lo o opakované výboje
a. arytmie není pøítomná
b. defibrilátor spoutí znovu antitachykardický pacing nebo
opakovanì dává výboje pro trvající prokazatelnou arytmii
c. defibrilátor spoutí znovu antitachykardický pacing nebo
opakovanì dává výboje, ale pøitom arytmie prokazatelnì
pøítomná není

L É K A Ø S K É

2. b: (opakované výboje trvají, trvá i arytmie). Jde velmi pravdìpodobnì o skuteènou arytmogenní bouøi s adekvátními výboji.
Diferenciálnì diagnosticky a léèebnì je nutno postupovat podle
níe uvedených doporuèení  pacienta je tøeba zklidnit, stabilizovat jeho rytmus a transferovat do centra.
2. c: (výboje pøicházejí prokazatelnì bez arytmie). Zcela jistì
jde o neadekvátní výboje. Nejèastìjí pøíèinou jsou elektrické potenciály detekované defibrilátorem pøi nalomení vodièe elektrody.
Zde hrozí nejen to, e nepøetrité výboje budou pro pacienta traumatizující, ale také by mohlo dojít k brzkému vybití zdroje s nutnou výmìnou ICD, co je ekonomicky velká a zbyteèná zátì
zdravotnictví. Proto je nutné co nejdøíve zabránit opakování výbojù: s pacientem nehýbat (sedace) a pøiloit magnet nad ICD, pokud je k disposici (deaktivuje ICD, zabrání dalím výbojùm).
Okamitý transfer do arytmologického centra je samozøejmostí.
Tabulka 1. ICD výboj  zjednoduený algoritmus
rychlé diagnostiky a léèby

V obou pøípadech mùe jít o výboje buï
1. adekvátní  defibrilátor odpovìdìl výbojem na skuteènou
maligní arytmii (fibrilaci komor, komorovou tachykardii, komorový flutter)
2. neadekvátni (falený)  ICD reagoval i pøi vnitøních zabezpeèovacích mechanizmech výbojem na arytmii supraventrikulární, popøípadì sinusovou tachykardii, která sama o sobì
by pacienta na ivotì neohrozila, pøípadnì na artefakty, které
program ICD za maligní arytmii povaoval, ani lo o jakoukoliv skuteènou arytmii. (Z analýzy dat studie MADIT II vyplynulo, e 11,5 % pacientù s ICD obdrí neadekvátní výboje
(2). Za neadekvátní ICD výboj byla zodpovìdná dle zmínìné
studie ve 44 % fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie
(36 %), a abnormální snímání (20 %). Pacienti s falenými výboji mìli vìtí i celkovou mortalitu /pomìr rizik 2,29, p =
0,025/).
V kadém pøípadì je záznam o výboji a o události, která výboj
spustila, uloen v pamìti ICD, odkud lze pøi kontrole záznam
zpìtnì vyvolat.
Jak tedy prakticky postupovat ve výe uvedených
situacích?
1. a: (lo o jediný výboj, arytmie na EKG pøi vyetøení není pøítomna). Z poètu pravdìpodobnosti vyplývá, e lo velmi pravdìpodobnì o adekvátní zásah defibrilátoru. Pacienta ujistíme, e ve
je v poøádku a ICD zøejmì správnì plní svou funkci  zachránil
mu ivot. Pokud lo o první pacientùv výboj, je psychoterapie
a uklidnìní pacienta zvlá dùleité. Pouèíme ho, e pøi jednotlivém výboji není tøeba volat lékaøe, pokud pacient nebyl v bezvìdomí (v takovém pøípadì by toti bylo vhodné naprogramovat
takové algoritmy, aby ICD zruil arytmii døíve).
1. b: (arytmie bìí). Mohlo jít o maligní arytmii, kterou ICD
správnì diagnostikoval a výbojem zruil, resp. pøevedl na arytmii
jinou, ménì nebezpeènou, která je ji pod detekèním limitem programu ICD. Mohlo také jít ji pùvodnì o benigní arytmii, na kterou ICD reagoval neadekvátním výbojem. V pøípadì bìící
arytmie je namístì diferenciální diagnostika a dalí léèba arytmie
(viz níe).
2. a: (opakované výboje v anamnese, na EKG aktuálnì bez
arytmie). Nelze rozhodnout, zda lo o sérii neadekvátních výbojù,
anebo o skuteènou arytmogenní bouøi. V kadém pøípadì je tøeba transfer do arytmologického centra, které se problematikou
ICD zabývá. Monitorace rytmu v dobì transferu nìkdy pomùe
situaci rozklíèovat (nastane situace 2b nebo 2c).
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4. Diagnostika a diferenciální diagnostika arytmie
Základem posouzení adekvátností ICD výboje je (pøi pøedpokládaném zachycení arytmie v dobì výbojù) standardní 12 svodové EKG. Typickým nálezem pøi komorové tachykardii je íøe
QRS na elektrokardiogramu nad 0,12 s. Rozíøení komorového
komplexu na povrchovém EKG vak nemusí znamenat, e se
jedná o komorovou tachykardii. Tachykardie se irokým QRS
komplexem (? 0,12 s) mùe být i supraventrikulární tachykardií
s aberací komorového vedení. Typickým nálezem, svìdèícím pro
komorovou tachykardii, je monofázický R kmit ve V1, pøevánì
pozitivní konkordantní tvar QRS ve vech hrudních svodech a levostranný sklon osy srdeèní ve frontální rovinì. Veobecnì uznávaný je algoritmus podle P. Brugady a spol., který má vysokou
senzitivu (nad 98%) i specificitu (témìø 97%) pro správné rozliení SVT od KT (3). Pro praxi vak platí, e u kadé tachykardie
se irokým komplexem QRS má být z hlediska bezpeènosti pacienta postupováno v úvodní fázi léèby tak, jako by se jednalo o
komorovou tachykardii (4). Dále je dùleité v návaznosti na ICD
výboj nebo zhodnotit vechny ischemické zmìny, které mùou
být spoutìcím faktorem arytmie.
5. Arytmická ICD bouøe a její øeení
Jeden adekvátní výboj obvykle není povaován za dùvod mimoøádné návtìvy implantaèního centra, naproti tomu dva výboURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010
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je jsou ji dùvodem k telefonické konsultaci. Série tøí epizod komorových tachyarytmií vyadujících zásah ICD v prùbìhu posledních 24 hodin je povaována za arytmickou bouøi,
oznaèována takté jako ICD bouøe. Jedná se o èasovì oddìlené
opakující se ataky komorové tachyarytmie velmi krátce po sobì,
nìkdy témìø nepøetritì (5). Výskyt arytmické bouøe je mezi pacienty po implantaci ICD pro prodìlanou maligní arytmii pomìrnì èastý. U pacientù po implantaci ICD dosahuje incidence podle
délky sledování 1040 %. Ve studii AVID ji za prùmìrnou dobu
sledování 31 ± 13 mìsícù prodìlalo 20 % nemocných (6). Právì
øeení tzv. arytmických bouøí po implantaci ICD bývá nejzávanìjím problémem u nositelù tìchto pøístrojù.
Mezi nejèastìjí pøíèiny jejího vzniku patøí:
 akutní dekompenzace srdeèního selhání
 novì vzniklá ischémie myokardu
 iontová dysbalance (Mg, Ca, K)
 exces v uívání alkoholu
 hypertyreóza.
 vliv nìkterých farmak a toxinù  faktorù, které ovlivòují
funkci iontových kanálù kardiomyocytù a mají tak vliv na depolarizaèní a pøedevím repolarizaèní fázi srdeèního cyklu
U více ne dvou tøetin pøípadù vak ádný spoutìcí faktor zjitìn nebývá a etiologie je pravdìpodobnì multifaktoriální. K nejdùleitìjím rizikovým faktorùm pro vznik arytmické bouøe patøí
vyí vìk, tìká dysfunkce levé srdeèní komory, monomorfní komorové tachykardie dokumentované ji pøed implantací ICD
a chronická renální insuficience.
6. Oetøení pacienta v pøednemocnièní péèi
Léèba ICD bouøe je v akutní fázi postavená na tìchto základních pilíøích:
Sedace: Pokud pacient prodìlal opakované výboje ICD, je
v první fázi dùleité jeho zklidnìní a sedace. Bolestivé výboje vedou k vyplavení stresových hormonù, které mohou usnadòovat
vznik dalích arytmií. V nìkterých krajních pøípadech je proto
nutná dokonce hluboká analgosedace a zavedení umìlé plicní
ventilace. Bylo prokázáno, e pauální sedace nemocných benzodiazepiny vede ke sníení stresu a zklidnìní katecholaminové
bouøe (9, 10, 11).
Antiarytmika: Antiarytmická terapie by mìla být volena podle typu srdeèního onemocnìní, pøítomnosti srdeèního selhání
a hemodynamických parametrù. Obecnì lze øíci, e témìø kadé
antiarytmikum má negativnì inotropní efekt a mùe zhorit pøíznaky srdeèního selhání. Nositelé ICD jsou vìtinou právì takto
rizikoví pacienti. Vìtina dat o úèinnosti antiarytmik v potlaèení
arytmické bouøe vychází ze studií pacientù s ICD. Potvrzenou
úèinnost v prevenci rekurentních komorových tachykardií mají
amiodaron a betablokátory (7.) Betablokátory jsou velmi vhodné
k potlaèení arytmogenního vlivu sympatického nervového systému. Ve studii OPTIC srovnávající léèbu betablokátory, sotalolem
a kombinací amiodaronu s betablokátory byla nejúèinnìjí kombinovaná léèba (sníení èetnosti výbojù o 74 %) (8). V souèasné
dobì je proto kombinace amiodaronu a betablokátorù základem
farmakologické léèby pacientù s arytmickou bouøí.
 metoprolol (Betaloc) lze podat v úvodní dávce a 5 mg
i.v. rychlostí 12 mg minutu. Injekce mùe být opakována
v pìtiminutových intervalech. Obvyklá dostateèná dávka
1015 mg. Vyí dávky ne 20 mg nejsou ji terapeutický
pøínosné
 amiodaron (Cordarone 150 mg, Sedacorone 150 mg)
v úvodní pomalé bolusové dávce 5 mg/kg tìlesné hmotnosti
tj. 150 mg i.v. -300 mg i.v. øedìného v 5 % glukose.
 úprava vnitøního prostøedí, a to v podobì substituce
magnesia a kalia.
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Magnesium je dostupné v intravenosní formì jako 10 % nebo
20 % Mg SO4 10 ml. Empirické podání magnesia v urgentní situaci lze pøipustit, jeho antiarytmické úèinky jsou dokumentované;
draslík vak bez znalosti kalémie podat v terénu nelze.
V pøípadì, e jmenovaná opatøení nevedou k redukci arytmických epizod, je moné vyuít ji v nemocnièních podmínkách
emergency zavedení doèasné kardiostimulace èi pouít VVI stimulace z ICD o vyí frekvenci (bìnì 90/min a více). Tento
overdrive vede ke stabilizaci rytmu, sníení poètu komorových
extrasystol a zkrácení QT intervalu a sníí riziko recidivy arytmie.
Tuto metodu lze vyuít i u nemocných bez pøítomnosti bradykardie (12).
Jaké jsou dalí monosti léèby recidivujících komorových
arytmií?
Po vylouèení reverzibilní pøíèiny a vyèerpání farmakoterapeutických moností ve spádovém zaøízení je racionální vèas indikovat pøevoz pacienta na specializované kardiologické pracovitì ke
zváení nemedikamentózní léèby. Provedení katetrizaèní ablace
a modifikace arytmogenního substrátu má v takovém pøípadì vysokou úèinnost a v nìkterých pøípadech mùe pøedstavovat výkon
zachraòující ivot.
8. Kazuistika
Neadekvátní výboje pøi infrakci elektrody
Pacient dostal doma nìkolik výbojù defibrilátoru. Pøivolaná
RLP odvezla pacienta do spádové okresní nemocnice, kam byl
pøijat na jednotku intenzivní péèe. Bìhem transportu i pøijímacího
protokolu pokraèovaly èetné výboje. Teprve po pøijetí na lùko
bylo telefonicky konsultováno kardiocentrum s ádostí o pøevzetí pro opakované výboje. Po pøíjezdu do kardiocentra bylo z dokumentace zjitìno, e ICD dává výboje i bez pøítomné arytmie,
co potvrdilo i ètení dat z ICD programerem a ICD byl deaktivován. Od prvních výbojù doma do pøijetí v kardiocentru vak
ubìhly ji 3 hodiny, bìhem nich pacient dostal pøes 110 výbojù
(!) a ICD mìl ji zcela vybitý zdroj. Bylo nutné ho vymìnit.
Komentáø
1) Opakované výboje jsou indikací k transferu pøímo do kardiocentra. Pacient nemìl být vezen do spádové nemocnice, tam
nemìl být vùbec pøijímán  lo o èasové zdrení.
2) Ji záchranná sluba v terénu (a pozdìji personál interního oddìlení) mohla dokumentovat na EKG, e výboje jsou neadekvátní. V tom pøípadì je potøeba co nejdøíve pøiloit magnet,
aby se ICD deaktivoval.

First implants: 2112
Primary prophylactic indication: 44.6 %
Perioperative mortality: 16 / 2112 (0.01 %)

Obrázek 2. Èeský registr ICD dokumentující podíl typu ICD
na celkovém poètu
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Obrázek 3. Výpis z ICD pøístroje  terminace arytmie pomocí ATP

Závìr
Kardioverte r-defibrilátor prokazatelnì sniuje riziko náhlé
arytmické smrti, nezabrání vak vzniku arytmie. Pøi emergentním
oetøení pacienta v souvislosti s výboji je optimální pokusit se specifikovat, zda se jedná o výboje adekvátní nebo neadekvátní.
Bìnì dostupná a optimálnì zvolená medikace je vak základem
léèby tìchto pacientù.
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Trombóza mozkových il
Zsolt Kecskeméthy1, Jiøí Holý2
1
2

Zdravotnická záchranná sluba Jihoèeského kraje
Nemocnice Èeské Budìjovice, interní oddìlení
Abstrakt
Èlánek popisuje málo èasté a nìkdy i opomíjené onemocnìní  trombózu sagitálního sinu. Onemocnìní se mùe projevovat pestrou
symptomatologii od bolestí hlavy migrenozního typu, pøes obraz hemiparesy a bezvìdomí. Ke správné diagnóze dospìjeme a vyetøením
CT èi NMR kontrastním vyetøením. Právì pro pestrý klinický obraz patøí diagnóza trombosy mozkových il k obtínìjím.
Klíèová slova: trombóza  antikoncepce  hypertenze  trombofilní stavy  trombóza sinus sagitalis
Abstract
The article deals with rare and often misdiagnosed illness  thrombosis of sinus sagitalis. This affection can manifest with wide
symptomatology: from migrain headache, hemiparesis to unconsciounsess. We need to use CT or NMR imaging to prove the correct diagnosis.
The diagnosis of cerebral vein trombosis is one of the most difficult for georgeous depiction.
Key words: thrombosis  contraception  hypertension  thrombofilism  thrombosis of sinus sagitalis
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Úvod
Èetnost výskytu trombózy intrakraniálních splavù a mozkových il je podstatnì nií ne èetnost výskytu arteriálních
iktù. Nejèastìji bývají postiené sinus sagitalis superior, sinus
transversus a sinus cavernosus. Incidence je odhadována na
1 / 100 000 obyvatel. Naproti tomu incidence arteriálních iktù je tøistakrát vyí. Dùleité je i vìkové zastoupení: mozková ilní trombóza je typická pro støední vìk a vyskytuje se
více u en. (1)
Pøíèinu vzniku trombóz mozkových il mùeme rozdìlit na
neinfekèní a infekèní pøíèiny. Neinfekèní tromboflebitidy
vznikají na podkladì poruchy koagulace a postihují hlavnì
mladí eny, èasto kuøaèky. Spoluúèast má i uívání antikoncepce. Hyperkoagulaèní stav mùe vzniknout i pøi vrozených
trombofíliích . Mezi nejèastìjí rizikový faktor ilních trombóz patøí mutace faktoru V Leiden (v naí republice je pøiblinì 6 ze 100 zdravých), mutace protrombinu (asi 3/100)
a hyperhomocysteinémie.
K trombóze mozkových il z infekèních pøíèin mùe vést
dlouhodobý chronický støedouní zánìt s cholesteatomem, sinusitida, tonsilitida, furunkl a meningitida.
Klinická prezentace je velmi pestrá. Podle popisù v uèebnicích bývá pøítomna chemosa, ptóza a opftalmopareza. Bolest
hlavy je nejèastìjím pøíznakem, typicky se akcentuje bøiním
lisem. Èasto se rozvíjí syndrom nitrolební hypertenze a z fokální ischemie, která vzniká pøi porue ilní drenáe, rezultuje øada zánikových i iritaèních pøíznakù. Trombóza sinus
cavernosus zpùsobuje kruté bolesti za okem a v oku, pøípadnì v jeho okolí, nastøíknutí spojivky, která mùe vyhøezávat
pøed bulbus, edém papily, hemorrhagie na oèním pozadí, poruchu visu a slepotu. Pøíznaky trombózy sinus transverus:
bolest má èasto maximum v oblasti mastoideálního výbìku,
klinicky dominuje syndrom nitrolební hypertenze a temporální symptomatika. Je riziko rozvoje temporálního konu. Pøi
trombóze sinus sagitalis superior se èasto se objevují fokální
motorické epileptické záchvaty, pozdìji parézy a následnì
rozvoj nitrolební hypertenze.
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Kazuistika
Tøiaètyøicetiletá pacientka volá záchrannou slubu pro den trvající progredující bolesti hlavy.
Osobní anamnéza: klíová encefalitida pøed 2 lety, sledována
na neurologii pro únavnost a na psychiatrii pro depresivní syndrom.
Alergie: 0
Gynekologická anamneza: 1 porod, nyní antikoncepce.
Medikace: Topamax, Escitil, Amlozek 5mg.
Objektivnì: hmotnost 80 kg, výka 170 cm, TK 150/100, tep
76/min., teplota 36,2 stupòù Celsia. Pacientka je pøi vìdomí, orientována, bez známek meningeálního drádìní.
Neurologicky bez deficitu. Stoj a chùze nevyetøeny  neschopna pro bolest.
Pro dramatické bolesti provedeno CT mozku, kde bylo vysloveno podezøení na trombózu sinus sagitalis superior a sinus rectus. Následoval pøeklad na vyí pracovitì, bylo doplnìno
i vyetøení MRI a MRA a diagnóza byla potvrzena: trombóza sinus sagitalis superior, inferior, sinus rectus a sinus transversus
vlevo.
Bylo provedeno i hematologické vyetøení s nálezem vyího
faktoru VIII, MTHFR heterozygot, pozitivní D-dimery. Byla zahájena terapie plnou antikoagulací a analgetická léèba. Pacientka
byla hospitalizována celkem dvacet ètyøi dny. Pøi proputìní ji
byly známky èásteèné rekanalizace trombózy.
Diskuze
Trombóza u pacientky vznikla na základì pùsobení více faktorù: kouøení, antikoncepce, lehká hypertenze, mutace MTHFR
heterozygot a vyí koagulaèní faktor VIII. Z toho plyne i prevence: omezení kouøení, doivotní zákaz antikoncepce, edukace
pacienta ohlednì hypertenze ve smyslu lepí compliance a prevence trombóz v rizikových situacích.
Závìr
Mozková ilní trombóza je relativnì málo èasté onemocnìní,
které postihuje spíe mladé eny uívající hormonální antikoncepci s latentní trombofilní mutací. Vzhledem k ekonomické nároènosti není moné provést hematologicko-genetické vyetøení
vech en uívající hormonální antikoncepci. Avak prudce se
rozvíjející cefalea u mladé eny, pøípadnì epileptický záchvat by
vdy mìl být k indikaci provedení CT mozku èi NMR. V diferenciální diagnostice by se nemìlo zapomenout ani na diagnózu
trombózy mozkových splavù.
Literatura
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Obrázek CT: Trombóza sinus sagitalis superior, inferior, sinus rectus
a sinus transversus vlevo.
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Vìdìt, být pøipraven a pøeít!
Martin Vostal1, Veronika Rulíková2, Josef Hartman1
1
2

ZZS Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy
ZZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim
Abstrakt

V únoru 2010 byl otevøen na NCO NZO v Brnì akreditovaný vzdìlávací program s názvem PEER program péèe a podpory zdravotnických
pracovníkù, strategie zvládání psychicky nároèných profesních situací. Autoøi tohoto èlánku chtìjí pøiblíit problematiku psychosociální
podpory zamìstnancù ve zdravotnictví.
Klíèová slova: stres  Systém psychosociální intervenèní sluby  peer  defusing  debriefing
Abstract
In february 2010, a new accredited education program called The PEER program of care and support provided to the medical staff, strategies
how to cope with psychologically demanding situations at work started at the NCO NZO in Brno. The authors of this article would like to
concentrate on the problems of psychosocial support of people working in health care.
Key words: stress  The system of psychosocial intervention service  peer  defusing  debriefing

Úvod
Záchrana lidských ivotù a pomoc druhým je pro nás denním chlebem. Vìtina z nás si studium a práci ve zdravotnictví vybrala právì z tìchto dùvodù. Nìkde uvnitø pøíjemnì
zahøeje, kdy se nemocnému naí zásluhou uleví èi kdy se
podaøí resuscitace. Na druhé stranì jsou ovem i situace, na
které nejsme pøipraveni. Tragické dopravní nehody, smrt dítìte, nehoda sanitního vozu, smrt kolegy, verbální i fyzické
napadání zdravotníkù. To je jen malý výèet situací, které nás
zasahují, a my jsme nuceni se s nimi vyrovnat. Mnohdy si
pøipadáme bezmocní, vdy jsme pøili pomáhat a nae snaha byla zbyteèná nebo dokonce byla odmítnuta. Jsou i pøípady kdy jsme se my sami ocitli v pozici postiených.
Rázem nám vedle vedních starostí pøibývají dalí, které
jsou nestandardní a na nì nejsme pøipraveni. Lovíme v pamìti, vdy ve kole nám øekli jak správnì resuscitovat, jaké léky podat, známe anatomii, fyziologii, patologii, ale nic
z toho, jak si poradit sami se sebou ve stresových situacích.
Vdy zdravotník to musí zvládnout, to pøece nic není, takových výjezdù jetì zaije. Podobné fráze slýcháme od
svých starích spolupracovníkù èasto. Bojíme se projevit emoce, nebo nevíme, jak zareaguje nae okolí. Kdy odhalíme své pocity a obavy, nevysmìjí se nám, neztratíme dùvìru
a vánost u svých kolegù? Co kdy se bude podobná situace
opakovat a já selu? Radìji si ve nechám pro sebe, abych
se neztrapnil a neukázalo se, e na to nemám, bývá jednou
z èastých reakcí zdravotníkù na stres.
Vichni zasaení neobvyklou událostí vak mají jedno
spoleèné: pokud se s podobnými záitky dále nepracuje, postupnì se hromadí, kumulují a ukládají se hluboko v naí
mysli. Jsou tam a èekají. Èekají jen na svoji pøíleitost, aby
nás v tu nejnevhodnìjí dobu ochromily a vyøadily z provozu. Prvními pøíznaky kumulovaného stresu mohou být urèité somatické potíe. Ze zaèátku jim zøejmì nebudeme
pøikládat pozornost, únavu a nespavost mùeme dávat za vinu smìnnému provozu, èastìjí nemocnost infekènímu prostøedí, zvýený krevní tlak rodinné zátìi  a jistì by se
nalo spoustu dalích pøíkladù. Je jednoduché vzít si práek
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na spaní, zajít se opít a rozpustit stres v alkoholu. Ale moná je to ta správná chvíle nìco zmìnit.
Z historie vzniku SPIS
První zkuenosti s kumulovaným stresem a práce s takto
postienými sahají ji do doby 1. svìtové války. Mnoho vojákù bylo vyøazeno z boje, ne kvùli zranìní, ale protoe nebyli schopni zpracovat hrùzostrané záitky, se kterými se
v zákopech setkali. K dalímu posunu posttraumatické stresové intervence dochází ve Spojených státech u policejních
sborù (v USA èasto policisté pùsobí i jako záchranáøi nebo
hasièi). Zde byly poloeny základy systému CISM (Critical
Incident Stress Management). V Èeské republice se touto
problematikou zaèali odborníci zabývat a v 90. letech minulého století, pøispìl k tomu vznik Integrovaného záchranného systému, jeho souèástí je vedle Policie ÈR,
Hasièského záchranného sboru ÈR a dalích sloek i zdravotnická záchranná sluba. U policie a hasièù ji systém
funguje nìkolik let, obì sloky disponují vykolenými psychology a tzv. peery, co volnì pøeloeno jsou profesní kolegové. Jedná se o øadové èleny sloek, kteøí byli
prokoleni v systému psychosociální krizové intervence.
Nutno dodat, e zdravotníci jsou poslední z hlavních sloek
IZS, kteøí ádný takový systém nemají. Je to moná zpùsobeno i tím, e výe jmenované sloky spadají pod
Ministerstvo vnitra, tudí jsou zcela jinak øízeny. Nicménì
na lepí èasy se ve zdravotnictví zaèalo blýskat. I pøes absenci Zákona o ZZS a dalí legislativy, Odbor bezpeènosti
a krizové pøipravenosti Ministerstva zdravotnictví ÈR ustanovil odbornou pracovní skupinu pro øeení psychosociální
intervenèní péèe pro zdravotníky. Prozatím pro záchranné
sluby a urgentní pøíjmy, jeliko na nì má tento odbor jistý
vliv. Zavádìní systému není jednoduché, nelze ho naøídit
centrálnì obdobnì jako u jiných sloek IZS. MZ ÈR vydalo
doporuèení, je oslovován management lùkových zdravotnických zaøízení a ZZS, odborné organizace, odborové organizace, krajské úøady a bohuel je jen na osvícenosti
oslovených, jak s doporuèením MZ naloí. Èasto je celý
URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010
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systém spoutìn jen díky iniciativì jednotlivých èlenù týmu,
v jejich osobním volnu a bez finanèní podpory ze strany zamìstnavatelù èi zøizovatelù.
Struktura a pouívané metody
Struktura budovaného Systému psychosociální intervenèní sluby (SPIS), vycházející ze systému CISM, je následující:
MZ ÈR Odbor bezpeènosti a krizové pøipravenosti
Odborný garant
Krajský koordinátor
Odborník na duevní zdraví a profesní kolegové (peeøi)
Odbor bezpeènosti a krizové pøipravenosti MZ ÈR: zajiuje systém z hlediska jeho fungování.
Odborný garant: zatiuje projekt po odborné stránce,
poskytuje supervizi, vedení, podporuje èleny v kontinuálním
vzdìlávání, dbá nad kvalitou poskytované péèe a jedná s odbornými spoleènostmi pøi definování náplnì èinnosti vech
souèástí systému.
Krajský koordinátor: monitoruje a koordinuje potøebu
systému PIS v rámci kraje, zajiuje realizování potøebné vyádané péèe a spolupracuje s koordinátory z ostatních krajù.
Odborník na duevní zdraví: jedná se o psychologa èi
psychiatra vycvièeného v systému PIS, popø. CISM, který
vede konkrétní péèi (pøevánì skupinového charakteru)
u zasaených záchranáøù.
Peer: je nosným èlánkem systému, poskytuje první krizovou intervenci v terénu, zajiuje individuální podporu,
a podílí se na skupinové intervenci (debriefingu a defusingu)
jako nosná èást týmu.
Pouívané metody: individuální i skupinové (demobilizace, defusing , debriefing), probíhají podle pøedem dané
struktury a jasnì vymezených pravidel. Mezi ty patøí mimo
jiné dobrovolnost, mlèenlivost vech zúèastnìných, zapoèítání èasu setkání do fondu pracovní doby a podobnì. Cílem
je bezprostøednì po události situaci vyèistit a zbavit ji tak
emoèní naléhavosti.
Defusing: (z angl. defuse  zbavit situaci výbunosti,
zklidnìní) cílem je zmírnit dopad a emocionální zátì, zmapovat zasaenou skupinu a zhodnotit pøípadnou potøebu debriefingu. Provádí se do osmi hodin od zátìové situace, trvá
pøiblinì hodinu. Mùe ho vést vycvièený a zkuený peer.
Debriefing: (z angl. debrief  podat hláení, sdílet) cílem
je zmírnit stresovou reakci a urychlit obnovu sil. Vede ho
odborník na duevní zdraví a spolu s peery znalými problematiky. Lze ho provést i s delím èasovým odstupem od události, trvá pøiblinì dvì a tøi hodiny.
Demobilizace: slouí k sníení stresu spojeného s mimoøádnou situací vìtího rozsahu a zahájení obnovy sil personálu. Mùe se provádìt na místì ji v prùbìhu události.
V systému práce ZZS není vdy pouitelná, nebo posádky
nezùstávají dlouhodobì soustøedìny na místì katastrofy,
èasto se po pøedání pacienta ji na místo zpìt nevracejí.
Provádí ji odborník na duevní zdraví, popøípadì peer spolu
s vedoucím zásahu.
Akreditovaný vzdìlávací program pøi NCO NZO Brno
Od 1. 2. 2010 probíhá na NCO NZO v Brnì akreditovaný
vzdìlávací program s názvem PEER program péèe a podURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010
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pory zdravotnických pracovníkù, strategie zvládání psychicky nároèných profesních situací.
Cílem a úkolem tohoto certifikovaného kurzu je získat vìdomosti a dovednosti, které jsou tøeba k poskytování podpory zdravotnickým pracovníkùm pracujícím ve výraznì
zátìových oborech a nadlimitních zátìových situacích,
a dále úèastníky kurzu seznámit s organizací systému PIS
a jeho jednotlivými èástmi. Pod vedením vycvièených psychologù jsou koleni v péèi o sebe, jak rozeznat první pøíznaky kumulovaného stresu a podobnì. Cvièí se ve
schopnosti a dovednosti stabilizovat kolegu v jeho primárním problému, podle okolností i na místì zásahu a zprostøedkovat mu potøebnou dalí navazující pomoc.
Vlastní pøednáky se vìnovaly napøíklad: etice a etickým
zásadám v profesi zdravotníka, problematice nároèných ivotních situací, stresu a jeho pøíznakùm, právním aspektùm,
vzájemné rezortní a mezirezortní spolupráci v oblasti péèe
o lidské zdroje, otázkám krizového øízení a krizové pøipravenosti a mnoha dalím. Souèástí byly i praktické nácviky
(defusing, debriefing, individuální rozhovory). Úèastníci
kurzu byli zasvìceni do základù komunikaèních dovedností,
tedy jak navázat kontakt, jak vést rozhovor, jak poskytovat
podporu. A také se uèili, jakých chyb se v procesu poskytování intervence mohou dopoutìt.
Aby celý systém PIS fungoval, potøebuje pøedevím podporu ze strany managementu zdravotnických zaøízení.
Jestlie management pochopí, e je lacinìjí se o své lidi starat, neli cvièit nové, protoe zkuení záchranáøi odejdou
pro opotøebovanost, bude vyhráno. Bez podpory managementu systém prostì fungovat nemùe. Výhody, které
systém nabízí je vìdomí zamìstnancù, e má o nì zamìstnavatel zájem, e chce, aby mu zùstali a proto jim umoní si
tuto péèi vyádat. Záchranáøi nejsou stroje na zachraòování,
ale vnímající a proívající lidé. A kdy se dostanou do situace nadlimitní zátìe, mìli by mít právo a monost si øíct
o pomoc pøi jejím zpracování. Nejde o jejich slabost, ale
o prevenci syndromu vyhoøení.
Zamìstnanci poznají, e je o nì postaráno i v oblasti psychické podpory. Z dlouhodobého hlediska systém pøinese
s minimální investicí do týmù PIS nemalé úspory právì
v oblastech vyí efektivnosti práce zamìstnancù, jejich nií nemocnosti a rychlému a kvalitnímu znovunasazení po
kritické události. Toto se týká samozøejmì nejen záchranných slueb a urgentních pøíjmù, ale i ostatních zdravotnických zaøízení, vèetnì zdravotnického personálu na vech
pracovních pozicích. I oni se toti èasto setkávají s mimoøádnými situacemi.
Stále toti platí tradované: Jakákoliv podpora jistot
personálu se vdy vyplatí!
Martin Vostal
ZZS PAK, Územní odbor Svitavy
Výjezdové stanovitì Moravská Tøebová
Svitavská 36
571 01 Moravská Tøebová
E-mail: m.vostal@tiscali.cz
Pøíspìvek doel do redakce 26. srpna 2010,
pøepracovaná verze 23. záøí 2010
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Jak (ne)psat kazuistiku
Jaromír Koèí

Oddìlení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Kazuistika má nìkolik základních cílù. Na základì vlastní
zkuenosti ukázat a popsat známou klinickou jednotku, která
probíhala zcela atypicky, nebo popsat velmi zøídka se vyskytující chorobu. V neposlední øadì má na základì komplikace urèitého klinického postupu podat pouèení pro vyvarování se moných
chyb v budoucnu.
Pøeèetl jsem si kazuistiku v èlánku Transportní trauma v prvním letoním èísle èasopisu Úrazová chirurgie (1). Ihned mnì
zaujala naprostá totonost s kazuistikou v èasopise Urgentní medicína (2). Nenael jsem ani v jednom pøípadì povolení vydavatele k reprintu v jiném èasopise. To je vak pouze stránka
administrativní, resp. etická.
Po odborné stránce kazuistika samotná vyjmenovává obecnì
známá fakta transportního traumatu, by je toto téma na odborných fórech opomíjeno. V první kazuistice se vak autoøi dostávají do rozporu  ve veobecné èásti je zmínìno, e letecký
transport pùsobí negativnì mj. na pacienty s intraparenchymovým hematomem v dutinì bøiní. Pacient je po sutuøe poranìných jater a perihepatické tamponádì. Následnì je vak
kritizován výbìr pozemního transportu pacienta. Dále je konstatován významnìjí vzestup jaterních testù. Chtìjí snad autoøi
skuteènì tvrdit, e toto zpùsobil transport pacienta do sto kilometrù vzdálené nemocnice pozemními prostøedky? Nad tímto se
lze dle mého názoru pouze pousmát. K odborné nomenklatuøe
bych jetì zmínil, e pojem erymasa je nesprávný. Správným
výrazem je transfúzní pøípravek erytrocytù, erytrocytový koncentrát nebo jen erytrocyty  tedy xy TU erytrocytù. Rovnì
tak trombonáplav, správnì je transfúzní pøípravek trombocytù, trombocytový koncentrát nebo jen trombocyty (3).
Ve druhé kazuistice se nelze pøesnì dopátrat pøíèiny úmrtí pacientky, resp. jestli je pøíèinná souvislost mezi transportem do de-

set kilometrù vzdálenìjí nemocnice se statutem traumacentra
a s plným mj. neurochirurgickým komplementem a úmrtím.
Nelze se pøesnì dopátrat, zda pøi operaci dutiny bøiní byly dodreny zásady damage control surgery. Dále nelze souhlasit
s tvrzením, e ...podpora obìhu noradrenalinem, co vede ke
stabilizaci obìhu.... Podpora obìhu katecholaminy je naopak
známkou nestability obìhu.
Toto jsou tedy rozpory odborné. Co vak v tomto èlánku naprosto odsuzuji, je a neuvìøitelná konkrétnost pacientù, èasu
a místa nehod a zdravotnických zaøízení, èi zdravotnické záchranné sluby. Povauji to za znaènì nekolegiální. Doufám, e
se jednalo pouze o nedopatøení, se kterým se ji nikdy nesetkám.
Poznámka autora: Text byl zaslán souèasnì do redakce èasopisu Úrazová chirurgie a Urgentní medicína.
1. Jícha J, Zelenka L; Transportní trauma. Úrazová chirurgie
2010, roè. 18, è. 1, s. 26-31.
2. Jícha J, Zelenka L; Transportní trauma. Urgentní medicína
2009, roè. 12, è. 4, s. 17-21.
3. Maisnar V; Zásady podávání transfúzí ve vnitøním lékaøství.
Bure J, Horáèek J poøadatelé, Základy vnitøního lékaøství,
1. vyd., Praha: Galén 2003. 870 s.
MUDr. Jaromír Koèí
Oddìlení urgentní medicíny Fakultní nemocnice
Hradec Králové, Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
E-mail: kocijaro@fnhk.cz
Pøíspìvek doel do redakce 19. øíjna 2010

ÈESKÁ LÉKAØSKÁ SPOLEÈNOST J. E. PURKYNÌ
SPOLEÈNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
Zpráva o èinnosti výboru Spoleènosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof ÈLS JEP v období 2007  2010
Vzhledem k tomu, e výbor v uvedeném sloení konèí svou
èinnost a v nejblií dobì probìhnou volby nového výboru odborné spoleènosti, pøedkládáme odborné veøejnosti zprávu o èinnosti tak, jak byla prezentována na Dostálových dnech.
VÝBOR PRACOVAL VE SLOENÍ: Jana eblová (pøedsedkynì),
Milan Ticháèek (místopøedseda a pokladník), Milana Pokorná
(vìdecký sekretáø), Ondøej Franìk, Ilja Deyl, Roman Gøegoø,
Jiøí Knor, Pavel Urbánek, Dana Hlaváèková.
Revizní komise: Jan Tuèek, Otakar Buda, Josef Mucha.
ÈINNOSTI DLE PROGRAMOVÉHO PROHLÁENÍ Z ROKU 2007:
1. Podporovat koncepci oboru v celé íøi, vèetnì rozvoje klinického zázemí v podobì sítì urgentních pøíj-

34

mù ve zdravotnických zaøízeních vech úrovní, a vèetnì dùrazu na oblast medicíny katastrof a krizového øízení a plánování:
 snahy o jednání s managementy nemocnic, snaha
o jednání s VZP o zøízení kódu pro urgentní pøíjmy
 ve spolupráci se zástupci Sekce UP,
 spolupráce s lékaøi existujících urgentních pøíjmù
v oblasti vzdìlávání, odborných aktivit
i nácvikù MU,
 pøíprava registru Hromadných postiení zdraví v ÈR
a pøípadnì SR, a s tím související jednotný systém
jejich hodnocení  sekce MEKA,
 zahájena tvorba vzorových Traumatologických plánù
a Evakuaèních plánù nemocnic  sekce MEKA.
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2. Vìnovat pozornost náplni zejména specializaèního vzdìlávání a jeho kompatibility s evropským vzdìlávacím programem a dle moností se zapojit do práce na evropském
curriculu, spolupracovat s katedrou UM a MK IPVZ
i s ostatními vzdìlávacími institucemi, klást dùraz na rozvoj
systému celoivotního vzdìlávání a výcviku a udrení praktických dovedností:
 trvalá práce na vzdìlávacím programu a spolupráce s Akreditaèní komisí  dokonèení a úprava verze pro základní obor
a doplòkovou variantu (do konce roku 2009), v roce 2010 úprava programu pro nástavbovou verzi vzdìlávacího programu,
 práce èlenù výboru v akreditaèní komisi (Hlaváèková, Knor,
Deyl, Ticháèek,Urbánek, Gøegoø, od r. 2009 eblová),
 podíl a spoluautorství evropského vzdìlávacího programu UM
(eblová),
 pøeklad vzdìlávacího programu do angliètiny pro pouití
EuSEM (Evropskou spoleèností urgentní medicíny),
 snaha vech èlenù výboru o udrení oboru mezi základními,
jetì v roce 2008 jednání ve spolupráci s AZZS s ministrem 
o zaøazení mezi nástavbové obor bohuel bylo pøedem rozhodnuto s argumentací, e oborù mùe být pouze 40,
 vymezení podmínek pro práci lékaøe s odbornou zpùsobilostí
v podmínkách ZZS  tuto verzi pak pøijala i ÈLK: ZÁVAZNÉ
STANOVISKO ÈLK è. 2/2007  Podmínky pro výkon povolání lékaøe s odbornou zpùsobilostí pod odborným dohledem v
podmínkách zdravotnické záchranné sluby,
 jednání se Spoleènosti praktických lékaøù a zkrácené pøípravì
specialistù UM pro obor veobecné praktické lékaøství pro dospìlé (Knor)  platné pro zaøazení do konce roku 2009 pøed
platností novely vyhláky o specializaèním vzdìlávání,
 intenzivní spolupráce s ÈLK na tvorbì elearningových kurzù
(celkem zatím zveøejnìno 8 lekcí s tématy z oboru  autoøi
Knor, Urbánek, Franìk, eblová)  na www.lkcr.cz  odkaz na
elearning  pod oborem urgentní medicína,
 ve spolupráci s ÈLK probìhly tøi celodenní kurzy urgentní medicíny (s rùzným obsahem),
 spolupráce s lékaøskými fakultami na výuce medikù  zejména
formou víkendových kurzù (Brno, Olomouc  Urbánek,
Hlaváèková, eblová) nebo soutìí (MUC Rallye Rejvíz 2010
 Hlaváèková, Franìk, Pokorná, Biskupce 2009, 2010  eblová, výuka na I. LF UK  Pokorná, LF MU  Urbánek, spolupráce s II LF a Univerzitou Komenského v Bratislavì  Knor),
 snaha o komunikaci s katedrou UM MK IPVZ bohuel nepøíli úspìná,
 výuka v kurzech NCO NZO Brno (Hlaváèková, Urbánek, eblová),
 výuka lektorù Policejní akademie a HZS ÈR ve vybraných typových èinnostech IZS (Hlaváèková, Urbánek).
3. Podporovat výzkum v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof a bezpeènostní výzkum v sektoru zdravotnictví v úzké spolupráci s akademickými institucemi
a klinickým zázemím:
 podpora výzkumných aktivit v oblasti UM (studie PRE COOL,
ve spolupráci s CSARIM a CSIM),
 programu implementace Systému psychosociální intervenèní
sluby pro oblast urgentní péèe (SPIS),
 vymezení podmínek garance odborných akcí pro zajitìní kvality konferencí zatiovaných výborem
 spolupráce s WHO na mapování systémù urgentní péèe v
Evropì,
 ve spolupráci s MZ odboru krizové pøipravenosti bylo ve FN
Brno byla zahájeno budování Centra medicíny katastrof (pøíURGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010
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prava, výuka a výcvik v této oblasti) a v jeho gesci dochází nyní k obnovení èinnosti Národního traumatologického týmu.
4. Spolupracovat na rozvoji oboru urgentní medicíny
v mezinárodním mìøítku, zapojit se do spolupráce zejména na evropské úrovni, snait se o co nejaktivnìjí
prezentaci v mezinárodním kontextu:
 Spoleènost OS UM MK je plným èlenem EuSEM  úèast
na vech jednáních Federace EuSEM (Sorrento 2007 
eblová, Mnichov 2008  eblová, Knor a Gøegoø, úèast
na zaloení Prehospital Section  Knor, eblová, Valencie
2009  eblová, zároveò práce v Prehospital Section
a Research Section)
 eblová v roce 2010 nominována na viceprezidentku EuSEM
 eblová v roce 2010 zvolena do výboru Prehospital
Section EuSEM (výbor pracuje pod vedením prof. Maaret
Castrén),
 jsme pøidrueným èlenem IFEM,
 dalí prezentace èeské UM a MK v zahranièí: Lisabon NATO 2009  eblová, Senec Záchrana 2010 (eblová,
Urbánek, Franìk, Hlaváèková), Izmir 2010  Hlaváèková.
5. Podporovat èinnost sekcí odborné spoleènosti (Sekce
urgentních pøíjmù, Sekce medicíny katastrof):
 spolupráce se sekcí MEKA a se zástupci sekce UP
 zøízena sekce nelékaøù formou pøidrueného èlenství (studenti lékaøských fakult, NLZP a pøípadnì dalí zájemci).
6. Vytváøet a podílet se na vzniku doporuèených postupù
pro obor urgentní medicíny a medicíny katastrof a spolupracovat v této oblasti s ostatními odbornými spoleènostmi:
 Editované nebo revidované doporuèené postupy v období
2007  2010
l Správná praxe zdravotnického operaèního støediska
l Telefonicky asistovaná první pomoc
l Akutní koronární syndrom v PNP (aktualizace)
l Nedokladná resuscitace (aktualizace)
l Pøednemocnièní péèe o pacienty s akutním mozkovým
infarktem, indikovanými k trombolytické léèbì (aktualizace)
l Tøídící a identifikaèní karta pro lékaøské tøídìní pøi hromadném postiení zdraví na území ÈR
l Oetøení pacienta se závaným úrazem v PNP
l Organizace pøíjmu pacientù na vstupu do nemocnice pøi
mimoøádných událostech
l Indikaèní kritéria pro nasazení LZS
l Mírná hypotermie v PNP u pacientù po NZO
l Seznam doporuèených antidot.
 Mezioborová spolupráce v oblasti doporuèených postupù
o se spoleèností úrazové chirurgie ÈLS JEP  kritéria pro
pøíjem pacientù do TC (triá)
l Konsensuální stanovisko k pouití terapeutické hypotermie (v pracovní skupinì eblová, kulec Truhláø, pøílohou je návrh protokolu pro hypotermii v PNP)
l Konsensuální stanovisko k poskytování paliativní péèe
l Diagnostický a léèebný standard otravy oxidem uhelnatým
7. Vìnovat pozornost vzniku zákona o ZZS a podporovat vznik této legislativní normy:
 práce na znìní navrhovaného zákona o zdravotnických záchranných slubách ve vech fázích pøípravy a pøipomínek, jednání se vemi zúèastnìnými subjekty;
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 v srpnu 2010 obnova jednání na úrovni vedení MZ ÈR ve
spolupráci s AZZS ÈR.

 vzájemná úèast pøedsedù na jednáních obou
organizací.

8. Otevøenì komunikovat s èlenskou základnou  informováním o èinnosti výboru na webových stránkách,
na odborných konferencích a prostøednictvím èasopisu
Urgentní medicína:
 pravidelná aktualizace webových stránek a zveøejòování
vech dokumentù (stanoviska, doporuèené postupy,
zápisy ze schùzí výboru atd.),
 vyuití nabídky ÈLS JEP na rozeslání informací
elektronicky na mailové adresy èlenù spoleènosti,
 pravidelné informace z výboru v èasopise Urgentní
medicína, vèetnì zveøejòování schválených
doporuèených postupù,
 ustaly stínosti na nedostateènou komunikaci ze strany
èlenù OS.

Dalí aktivity nedeklarované v programovém prohláení
z roku 2007:
Mezioborová a mezirezortní spolupráce:
 práce v mezirezortní komisi pro prevenci dìtských úrazù
(Knor, eblová),
 spolupráce se spoleèností CSIM (vzájemná úèast na
konferencích ve formì zvaných pøednáek), spolupráce
na doporuèených postupech (viz výe),
 spolupráce s neurologickou spoleèností
(cerebrovaskulární programy a nové organizaèní postupy
v této oblasti,
 spolupráce s kardiologickou spoleèností (konzultace
doporuèených postupù, úèast na konferencích ve formì
zvaných pøednáek),
 urgentní medicína se stává svébytným klinickým oborem
 ji i v oèích odborné veøejnosti,
 jednání s vedením Slovenské spoleènosti UM+MK
(MUDr. Dobiá)  dohoda o vzájemné uí spolupráci,
 spolupráce s GØ HZS, PÈR a MZ pøi zpracování nových
typových èinností pro Katalog typových èinností IZS
(Hlaváèková, Urbánek).

9. Spolupracovat s Asociací záchranných slueb ÈR
a vzájemnì koordinovat èinnost, vymezit pole pùsobnosti obou organizací:
 vymezení kompetencí a úkolù obou organizací
(v pùsobnosti výboru zejména otázky odbornosti
a vzdìlávání, AZZS ÈR spíe organizaèní, právní
a ekonomické aspekty èinnosti),
 vzájemné konzultace obsahu pøipomínek návrhù zákonù
a vyhláek pro zajitìní vìtí efektivity v komunikaci
s úøady,

Zpracovala Jana eblová, øíjen 2010

Èeská resuscitaèní rada
úspìnì zahájila svoji èinnost
Anatolij Truhláø1, 2, Jana eblová3

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
3
Územní støedisko záchranné sluby Støedoèeského kraje, Kladno
1
2

Nová partnerská organizace Evropské rady pro resuscitaci v Èeské republice, Èeská resuscitaèní rada, byla v letoním roce zaloena na univerzitní pùdì Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Hlavním pøedmìtem zájmu
multidisciplinární organizace bude komplexní problematika neodkladné resuscitace a vech souvisejících oblastí
urgentní a intenzivní medicíny.

Obr. 1: Sídlo ÈRR na Klinice anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Pøípravná fáze vedoucí k zaloení nové Èeské resuscitaèní
rady (ÈRR) byla zahájena ádostí pøedsedy Evropské rady
pro resuscitaci (ERC, European Resuscitation Council), prof.
Berndta Böttigera, adresovanou v prosinci 2009 nìkolika aktivním èlenùm ERC v Èeské republice. Protoe u nás ERC
zcela postrádala funkèního a spolehlivého partnera, byla hlavním obsahem osobních dopisù ádost o zformování odborné
organizace, která by po splnìní striktnì definovaných kritérií
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dokázala v Èeské republice plnit úlohu národní rady pro resuscitaci (National Resuscitation Council).
Vznik ÈRR byl podpoøen tøemi významnými odbornými
spoleènostmi Èeské lékaøské spoleènosti (ÈLS) Jana
Evangelisty Purkynì, Èeskou spoleèností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ÈSARIM) pod vedením prof.
Karla Cvachovce, Èeskou spoleèností intenzivní medicíny
(ÈSIM) pod vedením prof. Vladimíra Èerného a Spoleèností
urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) pod vedením MUDr. Jany eblové  tyto tøi odborné spoleènosti hrají
dominantní úlohu na poli poskytování resuscitaèní péèe nemocným s náhlou zástavou obìhu. Po nìkolika jednáních
v rámci výborù výe uvedených odborných lékaøských spoleèností, jednání s vedením Èeské lékaøské komory a èleny
ERC mezi sebou, byly pøipraveny vechny administrativní
kroky k zaloení ÈRR a ze strany odborných spoleèností byla této iniciativì vyjádøena jednoznaèná podpora. Souèasnì
bylo navreno doplnìní budoucího výboru ÈRR o zástupce
Èeské kardiologické spoleènosti (pracovní skupiny akutní
kardiologie) a Èeské pediatrické spoleènosti (sekce intenzivní medicíny), aby bylo zajitìno pokrytí vech lékaøských odborností urèujících pravidla pro poskytování péèe nemocným
po srdeèní zástavì. Výbory vech oslovených odborných spoleèností jmenovaly svoje zástupce do pøípravného výboru
a nová èeská organizace získala jednoznaènì multidisciplinární
charakter, který je povaován ze strany ERC mezi nepodkroèitelná kritéria vech jejích partnerù. S tímto uspoøádáním bude
ÈRR, respektive ERC, schopna íøit svoje cíle a doporuèení ve
vztahu k provádìní neodkladné resuscitace jednotnì napøíè celým spektrem oborù poskytujících resuscitaèní péèi nemocným
ve vech vìkových skupinách. Prùbìh jednání v prùbìhu letoního roku pøipomínal vznik ERC na Univerzitì v Antverpách
v roce 1988, na kterém se podíleli zástupci European Society of
Cardiology, European Intensive Care Society a European
Academy of Anaesthesiology.
Hlavním posláním novì vzniklé organizace bude podpora
a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s aktuálními doporuèenými postupy ERC a vytváøení standardizovaných vzdìlávacích programù pro irokou veøejnost, od
laikù po vysoce kvalifikované lékaøe. V souvislosti s publikací nových doporuèených postupù pro neodkladnou resuscitaci
2010 (zveøejnìní online 18. øíjna 2010) bude mezi první dùleité úkoly výboru ÈRR zajistit oficiální pøeklad nových
Guidelines 2010 do èeského jazyka. Dnení doporuèené postupy se vak u nevìnují výhradnì kardiopulmonální resuscitaci, ale vem kritickým stavùm, které mohou v zástavu
obìhu vyústit. Nedílnou èástí Guidelines jsou proto kapitoly
zamìøené na akutní koronární syndromy, srdeèní arytmie,
zvlátní pozornost je vìnována zástavì obìhu za zvlátních
okolností (napø. pøi tonutí, intoxikacích, anafylaxi, astmatu,
traumatech, náhodné hypotermii apod.). Jedná se pøevánì
o situace, kdy je zástava obìhu povaována za potenciálnì reverzibilní stav a pøeití nemocného je moné výhradnì pøi
èasném zahájení specifické léèby. Souèástí doporuèení je rovnì problematika etiky v souvislosti s ukonèováním nebo nezahajováním marné péèe, zásady výuky resuscitace,
podmínky organizování kurzù apod. Vzhledem k velkému
rozsahu doporuèených postupù byly v rámci ÈRR na záøijovém zasedání výboru zformovány pracovní skupiny s definovanou odpovìdností za vybrané oblasti neodkladné
resuscitace i konkrétní èinnosti nové organizace.
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Tab. 1: Sloení výboru ÈRR
Pøedseda

MUDr. Anatolij Truhláø

Místopøedseda

Mgr. Marek Uhlíø

Èlenové ERC

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
MUDr. Roman Gøegoø
MUDr. Jose Dizon

Ostatní èlenové

MUDr. Roman kulec
Mgr. et Bc. Radek Mathauser, DiS.
MUDr. Martin Slezák

Zástupci odborných
spoleèností ÈLS JEP

Èeská spoleènost intenzivní medicíny
prof. MUDr. Vladimír Èerný, Ph.D., FCCM
Èeská spoleènost anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
Spoleènost urgentní medicíny a medicíny katastrof
MUDr. Jana eblová, Ph.D.
Èeská kardiologická spoleènost  pracovní skupina
Akutní kardiologie
MUDr. Tomá Janota, CSc.
Èeská pediatrická spoleènost  sekce intenzivní medicíny
MUDr. Karel Dlask

Èestný èlen

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

V souèasné dobì probíhají jednání s týmy zahranièních instruktorù, kteøí by umonili otevøení certifikovaných kurzù
Advanced Life Support Provider (ALS)  první z nich jsou
plánovány ji na rok 2011. Dvoudenní kurzy ALS patøí, podobnì jako kurzy ATLS (Advanced Trauma Life Support)
v traumatologii, celosvìtovì k nejkvalitnìjím a nejintenzivnìjím kurzùm neodkladné resuscitace. Získaný certifikát je
v øadì zemí podmínkou pro získání pracovního místa na záchranné slubì nebo vybraných pracovitích nemocnic.
Kurzy ALS, které jsou zakonèené písemným testem a zkoukou praktických dovedností s dùrazem na schopnost vedení
resuscitaèního týmu, budou urèeny zejména pro lékaøe, sestry
v intenzivní péèi i zdravotnické záchranáøe. Za prioritu ÈRR
je povaováno dokolení vlastního personálu s cílem zapojit
do výuky alespoò èásteènì èeské instruktory.
V rámci preventivní èinnosti ke sniování incidence a následkù náhlé zástavy obìhu jsou pøipravovány dva dlouhodobé projekty. Registr automatizovaných externích defibrilátorù
(AED) s online propojením na software operaèních støedisek
zdravotnických záchranných slueb by mìl pøispìt k èastìjímu vyuívání tìchto pøístrojù. Poèty AED v Èeské republice
ji dosahují nìkolika set, ale pøípady jejich praktického pouití jsou stále velmi raritní. Dalím projektem bude pøíprava
národního resuscitaèního registru, který by mìl být kromì získávání validních údajù o epidemiologii, incidenci a úspìnosti léèby nemocných s náhlou zástavou obìhu úèelnì vyuíván
jako nástroj pro zlepování kvality poskytované péèe i ovìøování úèinnosti nových postupù a doporuèení do praxe.
Neménì podstatnými úkoly ÈRR bude obnovení prestie
èeské národní rady pro resuscitaci a vytvoøení stabilní èlenské
základny. ÈRR proto zahájila spolupráci se spoleèností
Guarant International, která zajiuje novì zaloené organizaci kompletní asociaèní management na profesionální úrovni.
Mezi první partnery ÈRR patøí díky vstøícnosti redakce a spoleènosti MEDIPRAX CB i èasopis Urgentní medicína, zaøazený ji druhým rokem na prestiní seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik. ÈRR je na rozdíl od spoleèností
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ÈLS Jana Evangelisty Purkynì pøístupná pro vechny zájemce o problematiku neodkladné resuscitace z Èeské i Slovenské republiky starí 18 let bez ohledu na dosaenou
odbornost nebo vzdìlání. Oèekáváme proto zájem nejen ze
strany lékaøù, ale zejména nelékaøského personálu zdravotnických záchranných slueb, urgentních pøíjmù a resuscitaèních oddìlení nemocnic, sloek integrovaného záchranného
systému, horské sluby, humanitárních organizací apod.
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Podrobnìjí informace o èinnosti ÈRR a podmínky èlenství
jsou dostupné na webových stránkách www.resuscitace.cz,
kde budou prùbìnì aktualizovány odborné texty a doporuèení pro neodkladnou resuscitaci.
Zpracoval Anatolij Truhláø
Fotografie: Anatolij Truhláø

Informace o zaloení Sekce ATLS pøi ÈSÚCH
Sekce ATLS pøi Èeské spoleènosti úrazové chirurgie
(ÈSÚCH) si klade za cíl stát se multioborovou platformou
pro prosazování principu koordinované péèe o úrazové
pacienty, zejména na urgentních pøíjmových oddìleních
nemocnic, vyjádøeném v uèení a roziøovaném
prostøednictvím kurzù Advanced Trauma Life Support fo
Doctors (ATLS®). Motivací k èlenství v sekci ATLS.CZ by
mìlo být zejména odhodlání k aktivnímu prosazování uèení
v praxi a výuce na mateøském pracoviti, v rámci vlastní
odbornosti a pøi vech vhodných pøíleitostech, zejména pak
jako lektor ATLS kurzù v Èeské republice.
ATLS® je ze strany American College of Surgeons
licencovaný kurz pro lékaøe pracující v týmu ale i samostatnì
v rámci vstupního oetøení závanì zranìných pacientù,
zejména na urgentních pøíjmech nemocnic. Principy jsou
platné i pro pøednemocnièní péèi.

Cílem kurzù, jejich zahájení je v Èeské republice
plánováno v roce 2011, je praktická výuka norem
multidisciplinární péèe v reanimaèní fázi závaných zranìní
na základì priorit daných patofyziologií tìchto stavù.
Uvedený kurz je celosvìtovì uznáván jako momentálnì
nejkvalitnìjí nástroj k dosaení tohoto cíle.
Aktuální informace: www.csuch.cz
Evidenèní èíslo sekce: 84001
Za pøípravný výbor Sekce ATLS pøi ÈSÚCH:
MUDr. Tomá Dìdek, Ph.D.
Kontakt: dedektom@seznam.cz
MUDr. Jaromír Koèí
Kontakt: kocijaro@fnhk.cz

Zdravotní a sociální akademie Hradec Králové, Fakulta vojenského zdravotnictví UO,
Zdravotnická záchranná sluba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná sluba Pardubického kraje,
Oblastní spolek Èeského èerveného køíe Hradec Králové a Fakulta informatiky a managementu UHK

si Vás dovolují pozvat na

7. roèník celostátní konference

MEDICÍNA KATASTROF

ZKUENOSTI, PØÍPRAVA, PRAXE
konané pod zátitou
dìkana Fakulty vojenského zdravotnictví UO: Doc. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D.
a rektora Univerzity Hradec Králové: Doc. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D.

25.  26. listopadu 2010 v Hradci Králové
Hlavní témata konference MEKA:
n Koncepce rozvoje oboru Medicíny katastrof
n Nepokoje ve mìstech a dopad na zdravotnické
zabezpeèení
n Pøíprava zdravotnických zaøízení na mimoøádné
události
n Právo a etika pøi mimoøádných událostech
n Øeení mimoøádné události  kazuistiky
n Zkuenosti ze cvièení IZS

Problematika CRBNE
(chemické, radiaèní, biologické, nukleární a výbuné)
n Asymetrická válka
n Zahranièní zkuenosti z mimoøádných událostí
n Psychologické aspekty mimoøádné události
n Média a komunikace
n Pøíprava a vzdìlávání
n Moderní trendy ve vybavení v pøednemocnièní
a urgentní péèi
n

MÍSTO KONÁNÍ:
Komplex budov Univerzity Hradec Králové, UHK  Budova è. 3, Hradecká 1227, 500 02 Hradec Králové
http://www.uhk.cz/uhk/univerzita/?inf=8915
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Pokyny pro autory
Rukopisy pøíspìvkù pro uveøejnìní v èasopise Urgentní medicína se pøijímají v èetinì
nebo sloventinì. Prosíme o zaslání textu pøíspìvku, textu souhrnu a pøípadné obrazové dokumentace na samostatných listech a pøesnì
odpovídající elektronické verzi na disketì.
Obrazová dokumentace musí být pùvodní.
Pod názvem pøípìvku jsou uvedeni autoøi
a jejich pracovitì. Prosíme uvést i kontaktní
adresu na jednoho z autorù vèetnì elektronické
adresy, kontaktní adresa bude uveøejnìna na
konci èlánku.
Poadavky na rukopis:
Standardní text, dvojité øádkování, velikost
fontù 12, 30 øádkù o 60 úhozech na jedné stranì. Prosíme nepouívat rùzné typy písma, mìnit velikost písma, nepodtrhávat èásti textu
a text neformátovat.
Technické parametry
pro pøíjem elektronických podkladù:
Pøíspìvky lze poslat na elektronické adresy uvedené v tirái nebo potou, v tomto
pøípadì jak titìný text, tak disketu
s elektronickou verzí pøíspìvku. Textové
podklady pøijímáme v programech Microsoft

URGENTNÍ MEDICÍNA 3/2010

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

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

AMBU MARK IV.

s maskou a rezervoárem

Ambu Mark IV. s maskou a rezervoárem

304-002-000

6 136,- Kč

ZDARMA

obdrží každý zákazník

+
1 ks Ambu jednorázový resuscitátor
SPUR II pro dospělé
v modrém batohu AMBU
v hodnotě 1 080,- Kč bez DPH.
Platnost od 1.9.2010 do 31.12.2010
Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

CHEIRÓN a.s., Blatenská 27a, 326 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu
Produktový specialista Ambu: 728 564 509

CH-06-04-100901_1027

