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CHARAKTERISTIKA PRÁCE DISPEČERA ZZS NA IBC. 

 
Alžběta Rampírová 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Přednáška s názvem charakteristika práce 

dispečera zdravotnické záchranné služby nahlíží do 

prostředí operátorů ZZS z pohledu různých oblastí 

hovorů, s nimiž se den co den ve své profesi 

setkávají. V dané části je zaměřena zejména na 

problematiku agresivních volajících a volání 

zdravotníků. Nedílnou součástí přednášky jsou 

reálné ukázky autentických 

záznamů takových hovorů na tísňovou linku.  

 

 

  

Kontaktní údaje na autora: 

Alžběta Rampírová, DiS. 

Krajské zdravotnické operační středisko 

ÚSZS MSK, územní odbor Ostrava 

Nemocniční 11/3328 

702 00 Moravská Ostrava 
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tísňové volání, komunikace, 

verbální agrese. 
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TANR V PRAXI 

 
Ladislav Lang 

 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje  

 

Anotace 

Dokonalé zvládnutí postupů 

neodkladné resuscitace by mělo být 

základem práce všech lékařských i 

nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. 

Zvládnutí těchto postupů po telefonu je 

nezbytné pro každého pracovníka na 

operačním středisku zdravotnické záchranné 

služby. Právě operátoři tísňové linky jsou 

totiž prvními profesionálními záchranáři „na 

místě“ náhlé zástavy oběhu… 

 

Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) je instrukcí operátora zdravotnické 

záchranné služby volajícímu, jak postupovat u pacienta s poruchou zdraví.  

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) je nedílnou součástí 

telefonicky asistované první pomoci. Poskytnutí TAPP je jednou ze základních úloh 

zdravotnického operačního střediska.  

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace znamená telefonickou instruktáž a 

vedení volajících k provádění neodkladné resuscitace operátorem zdravotnické 

záchranné služby na místě vzniku pravděpodobné náhlé zástavy oběhu. 

Problematika TANR zahrnuje specifické metodické postupy, kontraindikace či 

případné ukončení telefonicky asistované resuscitace včetně rozdělení úkolů 

operátorů podle personálního a technického vybavení konkrétního zdravotnického 

operačního střediska. Pro nejzávažnější situace, kdy je nutné poskytovat telefonicky 

asistovanou první pomoc včetně TANR, je zpracován Doporučený postup výboru 

ČLS JEP – spol. UM a MK č. 12 Telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP).  

Příspěvek TANR v praxi seznamuje posluchače se stručnou kazuistikou 

konkrétního případu a nabízí poslech autentického průběhu TANR ze záznamu 

telefonického hovoru na tísňovou linku 155. 

Klíčová slova  
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Kontaktní údaje na autora: 

Ladislav Lang, zástupce vedoucího KZOS, ladislav.lang@zzsmsk.cz,  

tel.: 734692877  

Krajské zdravotnické operační středisko 

ZZS MSK, územní odbor Ostrava 

Nemocniční 11/3328 

702 00 Moravská Ostrava 
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MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Z POHLEDU ZDRAVOTNICKÉHO 

OPERAČNÍHO STŘEDISKA ZZS. 

 
Mgr. Petr Matouch 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita      

 

Anotace 

   Mimořádná událost vzniká působením sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 

nebo haváriemi, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. 

Efektivní řešení mimořádných událostí 

zdravotnickou záchrannou službou vyžaduje 

správnou koordinaci činností na všech úrovních. 

Operační řízení mimořádné události zajišťuje 

zdravotnické operační středisko, jehož činnosti 

musí být jasně definovány a jeho pracovníci pro řešení tohoto druhu událostí dostatečně 

připraveni. 

 

Zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné služby je zpravidla místem prvního 

kontaktu se záchrannou službou a současně je základním a neoddělitelným článkem řetězce 

přežití. Jeho správné fungování je základním předpokladem pro řešení událostí ohrožujících 

zdraví a život postižených osob nejen při „individuálním“ kontaktu ale i při mimořádných 

událostech, kdy je zasaženo a na zdraví a životě ohroženo více osob současně. 

Činnosti operátorů a dispečerů zdravotnického operačního střediska jsou zakotveny zejména v 

zákoně o zdravotnické záchranné službě a jeho prováděcí vyhlášce. Během svých činností plní 

operátoři základní úkoly operačního střediska jako jsou příjem a vyhodnocení tísňové výzvy 

včetně určení vhodné klasifikace, indikace a stupně naléhavosti, operační řízení a poskytování 

informačních služeb směrem jak pro veřejnost, tak vlastním výjezdovým skupinám. V běžném 

režimu práce jsou zmíněné úkoly jasně rozděleny a definovány. Při vzniku mimořádné události, 

kdy jsou zasaženy desítky, resp. stovky osob které vyžadují zásah a poskytnutí přednemocniční 

neodkladné péče zdravotnickou záchrannou službou je nutná okamžitá změna režimu práce 

nejen výjezdových skupin ale i zdravotnického operačního střediska. Základním předpokladem 

pro přechod do „traumatologického“ režimu práce je samotná identifikace mimořádné události 

a vhodná reakce na ni. V ideálním případě je mimořádná událost operátory rozpoznána již při 

Klíčová slova  
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samotném příjmu tísňové výzvy, případně správně vyhodnocena první výjezdovou skupinou na 

místě události. Návodem pro řešení mimořádné události jsou zpracované traumatologické 

plány, ve kterých by měly být zakotveny postupy nejen pro výjezdové skupiny na místě 

události, ale i pro zdravotnické operační středisko. 

Četnost výskytu mimořádných událostí nebývá zpravidla vysoká a jediným možným způsobem 

přípravy na tyto události jsou cvičení. Při jejich organizaci nesmí být zdravotnické operační 

středisko opomíjeno a do cvičení by mělo být vždy zapojeno, tak aby byly prověřeny nejen 

informační a komunikační kanály ale i souhra a činnosti jednotlivých operátorů. Dostupným 

řešením pro výcvik operátorů jsou štábní cvičení. Výcvik je tak možné provádět bez 

jakéhokoliv zásahu do běžného provozu a jsou efektivním způsobem nácviku pro řešení 

mimořádných událostí. 

 

Literární zdroje: 

FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 6., opr. a dopl. vyd. 

[Praha: s.n.]. ISBN 80-260-3680-8. 

 

 

Mgr. Petr Matouch 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

Lékařská fakulta 

Ostravská univerzita 

petr.matouch@osu.cz 
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POSKYTNUTÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE U POPÁLENINOVÉHO 

ÚRAZU 

 

MUDr. Daniel Toman 

Popáleninové centrum, FN Ostrava 

 

 

 Anotace 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým,  

přímým nebo nepřímým působením nadprahové 

hodnoty tepelné energie, elektrické energie, 

radiace nebo některých chemických látek. Patří 

mezi jedny z nejzávažnějších úrazů, vzhledem 

k bolestivosti, dlouhé a náročné léčbě  a častým 

trvalým následkům. Prognóza popáleninového 

traumatu do značné míry závisí na včasnosti diagnózy a léčby.  

Poskytnutím účinné první pomoci a zahájením adekvátní terapie v přednemocniční péči lze 

odvrátit šokový stav poraněného nebo alespoň zmírnit jeho následky 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým působením 

nadprahové hodnoty tepelné energie, elektrické energie, radiace nebo některých chemických 

látek. Přednemocniční neodkladná péče (PNP) je definována jako péče o postižené na místě 

jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému 

ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. Popáleniny patří mezi jedny z 

nejzávažnějších úrazů, vzhledem k bolestivosti, dlouhé a náročné léčbě a častým trvalým 

následkům. Prognóza popáleninového traumatu do značné míry závisí na včasnosti diagnózy a 

léčby. Ročně je v ČR postiženo cca 1 % populace, z tohoto počtu tvoří 40 % dětští pacienti. 

Nejrizikovejší skupinou jsou malé děti do 4 let a starší lidé nad 60 let. Závažnost 

popáleninového traumatu závisí od více faktorů. A to od mechanismu a okolností úrazu, 

lokalizace postižení, věku postiženého, hloubky postižení a od přidružených onemocnění 

postiženého. Poskytnutím účinné první pomoci a zahájením adekvátní terapie v 

přednemocniční péči lze odvrátit šokový stav poraněného nebo alespoň zmírnit jeho následky. 

Rozsah a hloubka postižených oblastí je přímo úměrná intenzitě termické noxy a délce 

expozice teplu, proto je prvním krokem zamezení dalšího působení termické noxy. Dále 

pokračujeme zajištěním základních vitálních funkcí, v případě poskytnutí odborné první 

Klíčové slova 
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pomoci zavedeme protišoková opatření. Následuje co nejrychlejší transport záchrannou službou 

na specializované popáleninové centrum (Praha, Brno, Ostrava). Transport je nutné dokončit do 

6 hodin u dospělých a do 4 hodin od úrazu u dětí. Transport leteckou záchrannou službou má 

přednost tam, kde je významný časový rozdíl v době dopravy na konečné pracoviště. V případě 

hromadných úrazů, triage pacientů musí být provedena promptně, dle přesně předdefinovaných 

protokolů. 

Literatura: 

KÖNIGOVÁ, Radana a Josef BLÁHA. Komplexní léčba popáleninového traumatu. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2010, 430 s. ISBN 978-802-4616-704 

KÖNIGOVÁ, Radana. A SPOLUPRACOVNÍCI. Rozsáhlé popáleninové trauma. 1. vyd. 

Praha: Avicenum, 1978, 430 s. 

BROŽ, Ludomír a Jiří LOJDA. Zásady přednemocničního ošetření popáleninového traumatu. 

Urgentní medicína: Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2012, roč. 15, č. 3. 

 

MUDr. Daniel Toman,  

daniel.toman@fno.cz, 597372802 

Popáleninové centrum  

Fakultní nemocnice Ostrava  

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790 
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PRIPRAVENOSŤ ŠTUDENTOV NA VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO 

POVOLANIA ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR 

PhDr. Alena Dudeková 

SZU Bratislava,  Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 

 

Anotace 

          V príspevku sa venujeme analýze a 

základnému prehľadu medzi teoretickými a 

praktickými zručnosťami zdravotníckeho záchranára, 

ktoré získava vysokoškolským vzdelaním v odbore 

urgentná zdravotná starostlivosť. Hlavým cieľom 

príspevku je prispieť základné vyhodnotenie 

praktických zručností, ktoré študent získava počas 

štúdia a zameriavame sa aj na zručnosti, ktoré získa 

počas organizácií mimoškolských aktivít ktoré sa 

venujú danej problematike. Výsledky percentuálneho zobrazenia absolútnej a relatívnej 

početnosti sme upravili do prehľadných grafov a tabuliek. Pri vyhodnocovaní výsledkov sa nám 

ukázala, aká je dôležitosť a neoddeliteľná súčasť výučby samotná praktická výučba. Význam 

výsledkov vidíme v komplexnom opise zručností, ktoré získava študent počas štúdia a ich 

porovnanie z využitím v praxi. 

Úvod 

Odbor urgentná zdravotná starostlivosť je rýchlo rozvíjajúci sa odbor, hlavne v posledných 

desaťročiach a predstavuje vďačný predmet odborných analýz, právnych noriem a neustále sa 

meniacu štruktúru vzdelávanie a zaradenia pracovníkov pracujúcich v danej oblasti.  

Medicína všeobecne je v dnešnej dobe bez pochýb na vysokej úrovni, a v odbore sa snažia 

zdokonaľovať a nastavovať smer zdravotníctva (GEBEOVÁ, K., 2013). 

Práca na záchrannej službe je tvorená rôznorodými situáciami, ktoré pri vykonávaní 

ošetrovateľskej starostlivosti sú obmedzené časovou tiesňou, vybavením pri diagnostike 

pacienta. Povolanie zdravotníckeho záchranára kladie zvýšené požiadavky na jeho individuálne 

charakterové vlastnosti. Je ťažké, ale aj nádherné.  Poskytuje sústavný pocit vlastného rastu        

(ANDRASI, I., 2013). 

Základné požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o bakalárske štúdium v odbore urgentná 

zdravotná starostlivosť, je mať minimálny vek 17 rokov a musí mať ukončené všeobecné 

vzdelanie v dĺžke 10 rokov . Počas prípravy na budúce zdravotnícke povolanie je rozsah 

výučby štúdia koncipovaný na 3458 hodín. Hlavná časť výučby je zameraná na odbornú 

ošetrovateľskú prax v zdravotníckych zariadeniach a na integrovanom záchrannom systéme. 

Jadrom študijného programu je teória a prax urgentnej zdravotnej starostlivosti. Medzi 
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základný prehľad sú zaradené medicínske, humanitné predmety, informatika a cudzie jazyky. 

Štúdium je zavŕšené bakalárskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej časti, obhajoby 

záverečnej práce a z ústnej skúšky predmetov Urgentná medicína, urgentná zdravotná 

starostlivosť a medicína katastrof. Študent v bakalárskom ročníku v 3 ročníku má prevahu 

klinických predmetov a praxe. 

 

Graf č: 2: Prehľad výkonov pri základnom monitorovaní pacienta a ich porovnanie medzi 

posádkami RLP a RZP ( Zdroj: autor) 

 

Tabuľka č. 1 Prehľad predmetov v 3. ročníku ( Zdroj:autor) 

Súbor a metódy 

Pri spracovaní a interpretácií výsledkov sme vypočítali jednoduché frekvencie, percentuálne 

zobrazenie absolútnej a relatívnej početnosti a získané výsledky sme upravili do prehľadných 

grafov. Využili sme nasledujúce metódy: Komparatívna metóda - porovnávanie zistených 

poznatkov a očakávaných skutočností, pozorovanie – súčasť tímu, grafické znázornenie a 

obsahová analýza dokumentov - záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby.  

 

Analýza výsledkov  

V danej kapitole sa zaoberáme analýze výsledkov, ktoré sme získali obsahovou analýzou 

záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Štatistické vyhodnotenie prebiehalo 

vyhodnocovaním výjazdov v období od september 2013 – október 2013 a okrem výkonov sme 

hodnotili aj študentov počas ich odbornej praxe na záchrannej zdravotnej službe. Štatisticky 

sme vyhodnocovali základné zvládnutie základného prvotného a druhotného vyšetrenia, ktoré 



 
 

20 

nám ukázalo že základnú diagnostiku správne využíva 74,5 % študentov. Medzi základné 

nedostatky patrilo nedokončené neurologické vyšetrenie a to v počte 89% študentov. Pri 

monitoringu krvného tlaku a oxymetrie postupovalo správne 100% študentov naopak pri 

monitoringu dychovej frekvencie bola úspešnosť len 27% a pri monitoringu glykémie ju 

vykonávalo 69% študentov.  
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Graf č: 2: Prehľad výkonov pri základnom monitorovaní pacienta a ich porovnanie medzi 

posádkami RLP a RZP ( Zdroj: autor) 

 

Diskusia 

Tak ako nám ukazujú výsledky, najčastejšie využívané techniky v urgentnej zdravotnej 

starostlivosti sú zabezpečenie periférneho katétra, meranie vitálnych funkcií a vyhodnotenie 

EKG záznamu. Zaznamenali sme nedostatočné monitorovanie vitálnych funkcií u posádok 

RLP aj RZP a to v rámci, základného monitoringu vykonávajú len meranie krvného tlaku 

a oxymetriu. Meranie glykémie, EKG, telesnej teploty bolo realizované väčšinou u pacientov, 

ktorí mali výslednú diagnózu potvrdenú na základe daných meraní. Odporúčame aby sa 

sústavné vzdelávanie zameralo na témy súvisiace zo skrytím symptómom a poukázať, že ak sa 

podcení základný monitoring môže to viesť k stanovenie chybnej diagnózy a k chybným 

postupom pri ošetrení pacienta. V rámci vzdelania pri porovnaní sylabus predmetu 

Ošetrovateľské techniky už v štvrtom týždni sa študenti učia a prakticky vykonávajú nácvik 

merania základného monitoringu. Podľa výsledkov pri vyhodnotení nám vyšlo, že základnou 

monitorovacou technikou sú monitoring krvného tlaku, pulzu, oxymetria, telesnej teploty 

a glykémia. Základom je aj výučba monitorovania EKG jeho základný popis, ktorý aj keď je 

považovaný za lekársky výkon – hlavne vyhodnotenie na posádke rýchlej zdravotnej pomoci 

predstavoval 7 % ošetrení. 
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Záver 

Formu spracovania a využitie metód hodnotíme ako vyhovujúcu. Pri opätovnom vykonávaní by 

sme zvolili okrem vyhodnocovania Na základe zistených skutočností, môžeme zhodnotiť, že 

spôsob výučby na bakalárskom stupni vzdelania je dostatočné a vo zvolenej výučbe by som 

pokračovala a tak akto tvrdí Závodná ,, Vzdelávanie je zložený a dlhodobý proces osvojujúci si 

poznatky a činnosti, naberajú vedomosti formálneho vedeckého svetonázoru, a rozvíjajú telesné 

a duševné schopnosti". Význam výsledkov vidíme vo vyhodnotení teórie a praxe pri výučbe 

odbornej praxe v záchrannej službe a môžu prispieť k ďalšiemu smerovaniu vo výučbe pre 

odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Zároveň by som dodala aby sa kaźdý zdravotnícky 

záchranár držal vykonať prvotné a druhotné vyšetrenie podľa CHLAPE ( DOBIÁŠ, 2012). 
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SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
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Abstrakt: 

          Práca sa zaoberá porovnaním systému 

horskej záchrany v Českej a Slovenskej republike. 

Zameriava sa predovšetkým na základné rozdiely 

a spoločné prvky profesionálnej horskej záchrany 

v oboch krajinách. Postavenie vo vzťahu k 

integrovanému záchrannému systému je jedným 

faktorov na ktoré je práca zameraná.  

Abstract: 

          This work deals with comparison of 

mountain rescue in the Czech Republic and Slovak 

Republic. It focuses primarily on the basic differences and similarities in professional mountain 

rescue both countries. The position in relation to the emergency service is one of the key 

factors on which we focus at work. 

 

Úvod 

 

          Horský terén je z hľadiska možnosti nasadenia zložiek integrovaného záchranného 

systému špecifický charakterom krajiny, svojou odľahlosťou, náročnosťou terénu a sťaženým 

prístupom pre techniku. V prípade ohrozenia zdravia a života ľudí v horskom teréne môžu 

efektívne zasiahnuť len tie jednotky, ktoré sú na horský zásah náležite vybavené a pripravené 

technicky i organizačne. Preto v krajinách v ktorých sa nachádza určité horstvo sa formovali 

Klíčové slova 

 Horská služba, 

integrovaný záchranný 

systém, profesionálna 

horská záchrana. 
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organizácie pre poskytovanie prvej pomoci v horskom prostredí. Horská záchrana môže mať 

charakter profesionálnej, prípadne  dobrovoľníckej organizácie. Pre dobrú dosažiteľnosť 

a možnosť zásahu sa javí ako vhodný model využitie profesionálnych horských záchranárov, 

ktorých stavy  v obdobiach zvýšenej úrazovosti vhodne dopĺňajú dobrovoľný záchranári. 

V Čechách a  na Slovensku sa horská záchrana formovala v období spoločného 

Československa, takže má určité historicky podmienené spoločné znaky a charakteristiky. Po 

rozdelení Československa sa horská záchrana vyvíjala v určitých prvkoch odlišne 

a v súčasnosti vykazuje v jednotlivých krajinách rozdiely na ktoré sa zameriavame v práci. 

 

1 Historické súvislosti a formovanie organizovanej záchrany v Čechách a na Slovensku 

 

          Pomoc blížnemu a určitá miera altruizmu je do istej miery v zakorenená v každom 

človeku. Od tohoto princípu sa odvíjala aj podstata poskytovania prvej pomoci v horách. 

Prvými návštevníkmi hôr boli predovšetkým lovci, pastieri, drevorubači a „hľadači zlata“. 

Postupne začínali hory navštevovať a poznávať aj obyvatelia z miest za účelom oddychu a 

relaxácie. Práve táto skutočnosť viedla k tomu, aby  v roku 1850 vznikla koncesovaná služba 

sprievodcov a nosičov. Služba bola podmienená znalosťou základov prvej pomoci a tak sa 

začína v horách objavovať prvok organizovanej prvej pomoci. Z historického hľadiska je známi 

a dôležitý dátum 24. marca 1913. V tento deň sa konal v Krkonošiach závod v behu na 50 km, 

pri ktorom zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. V snehovej fujavici Vrbata poskytol 

podchladenému Hančovi časť svojho odevu, pričom nasadzovali v ohrození vlastný život. 

Obaja pretekári zahynuli v snehovej búrke. Na pamiatku tejto udalosti, sa deň 24. marec 

oslavuje ako Deň Horskej služby v Českej republike. K veľkému rozmachu lyžovania dochádza 

po prvej svetovej vojne a to je spojené so zvyšujúcim sa počtom úrazov a tragických nehôd. Na 

začiatku školili lekári na poskytovanie prvej pomoci pri lyžiarskych úrazoch hasičov a členov 

spolkov zimných športov. Jednotná organizácia Horskej služby bola založená 12. mája 1935 v 

Krkonošiach. Predsedom bol Vladimír Záboj Vajna, okresný hejtman vo Vrchlabí. Druhá 

svetová vojna a s ňou spojené politické udalosti skomplikovali a následne prerušili existenciu 

Horskej služby, ale len formálne. Organizácia bola zrušená, ale činnosť pretrvávala aj počas 

okupácie. K obnoveniu činnosti horskej služby a ďalšiemu rozvoju horskej záchrany došlo po 

vojne v roku 1945, pričom vzniká organizácia s názvom Horská záchranná služba. Zároveň 

organizovaná záchrana preniká aj do ďalších pohorí, konkrétne do Jeseníkov a na Šumavu 

v roku 1948, Orlických hôr v roku 1949, do Beskýd v roku 1951, do Jizerských hôr v roku 

1954 a v roku 1955 do Krušných hôr. Dňa 1. 12. 1954 bola zriadená Horská služba s 

celoštátnym pôsobením. Vzniká členský odznak Horskej služby, ktorý sa používa dodnes. V 
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roku 1957 dochádza k začleneniu Horskej služby pod Československý zväz telesnej výchovy. 

V tomto období dochádza k veľkému rozvoju horskej záchrany vplyvom medzinárodných 

kontaktov s partnermi z alpských krajín. Zaviedlo sa medzinárodné značenie zjazdových tratí, 

dochádza k zlepšeniu technického a materiálneho vybavenia horskej služby. Horská služba 

vtedajšej ČSSR sa stala postupne kvalitnou a v zahraničí uznávanou záchranársku 

organizáciou. Dôkazom toho je aj prijatie do Medzinárodnej komisie záchranných služieb 

IKAR - CISA (International Commission for Alpine Rescue - Commission Internationale de 

Sauvetage Alpin) - dňa 21. júna 1968. V roku 1990 mali jednotlivé oblasti horskej služby svoju 

právnu subjektivitu. V roku 1993 došlo k vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, čo 

viedlo k oddeleniu horských služieb v Čechách a na Slovensku. V roku 2001 vzniklo občianske 

združenie Horská služba Českej republiky, ktoré bolo financované prevažne z rozpočtu 

ministerstva zdravotníctva. Následne na základe rozhodnutia vlády dochádza k vytvoreniu 

všeobecne prospešnej spoločnosti s názvom Horská služba ČR. Na území Slovenska dochádza 

v roku 2003 rozhodnutím vlády k vznik Horskej záchrannej služby , ktorá spadá pod rezort 

ministerstva vnútra. [1] 

 

2 Organizácia horskej záchrany v Českej republike 

 

          V Českej republike zabezpečuje záchranu v horskom teréne Horská služba Českej 

republiky (HSČR), ktorá organizačne pozostáva z profesionálnej a dobrovoľnej členskej 

základne.  

Profesionálna členská základňa je združená v organizácii s oficiálnym názvom „Horská služba 

České republiky, o.p.s“ Vláda Českej republiky odsúhlasila založenie organizácie Horská  

služba uznesením č. 827 z 1. septembra 2004. Zriaďovateľom sa stalo Ministerstvo pre miestny 

rozvoj. Ministerstvo pre miestny rozvoj založilo zakladacou listinou z 19. novembra 2004 

všeobecne prospešnú spoločnosť Horská služba ČR, o.p.s.. Sídlom spoločnosti sa stal 

Špindlerův Mlýn. HSČR vykonáva činnosť vo vopred stanovených oblastiach s definovanou 

územnou pôsobnosťou. K oblastiam pôsobnosti patria Beskydy, Krušné hory, Jeseníky, 

Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory a Šumava. Administratívne činnosti zaisťuje úrad HSČR 

so sídlom v Prahe. Dobrovoľná členská základňa Horskej služby Českej republiky (HSČR) je 

ako samostatný právny subjekt občianskym združením založeným podľa zákona č 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov. [2] 
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Schéma č.1 Organizačné členenie Horskej služby Českej republiky 

 

2.1 Výkon činností Horskej služby Českej republiky (HSČR) 

 

          Medzi hlavné úlohy HSČR patrí organizovanie a výkon záchranných a pátracích prác v 

horskom teréne, poskytovanie prvej pomoci, zabezpečovanie transportu v horskom teréne, 

vytvára podmienky pre bezpečnosť návštevníkov hôr, udržiavanie prevádzky záchranných a 

ohlasovacích staníc Horskej služby, umiestňovanie a udržiavanie výstražných a informačných 

zariadení. Nezanedbateľná je činnosť v oblasti prevencie, ktorá sa zabezpečuje formou 

vydávania preventívnych a informačný materiálov, prednášok a informuje verejnosť 

o poveternostných, snehových podmienkach na horách v súvislosti s lavínovým 

nebezpečenstvom. Sledovanie úrazovosti na horách a spracovávanie úrazovej štatistiky dáva 

podklady pre rozbor nehôd a následné preventívne opatrenia. V rámci prevencie HSČR 

vykonáva  hliadkovú činnosť na hrebeňoch hôr a voľnom horskom teréne a lavínové 

pozorovania. V oblasti vzdelávania HSČR vykonáva a zabezpečuje školenie členov 

občianskeho združenia Horská služba Českej republiky a ďalších osôb zúčastňujúcich sa na 

záchranných a pátracích akciách v horskom teréne. Dôležitá je spolupráca s  orgánmi verejnej 

správy, ochrany prírody a životného prostredia a inými orgánmi. Na medzinárodnej úrovni 

HSČR spolupracuje so záchranárskymi organizáciami predovšetkým v Slovenskej republike 

a Poľsku. [2] 
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3 Organizácia horskej záchrany na Slovensku 

 

          Profesionálnu záchrannú činnosť v horských oblastiach na Slovensku zabezpečuje 

Horská záchranná služba, ktorá na území vymedzenom zákonom garantuje výkon horskej 

záchrany. Horská záchranná služba patrí medzi hlavné zložky integrovaného záchranného 

systému, pričom spadá pod gesciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Horská záchranná 

služba bola ustanovená zákonom 544/2002 Z.z.  o Horskej záchrannej službe z 10 júla 2002 

ako štátna rozpočtová organizácia. Z hľadiska financovania sa napojením na štátny rozpočet 

vyriešili problémy s financovaním horskej záchrany na Slovensku. Podstatne sa zlepšilo 

i sociálne zabezpečenie jej členov. Členovia Horskej záchrannej služby majú štatút príslušníka 

a vzťahuje sa na nich zákon 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

v znení neskorších predpisov. [3] [4] 
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         Vymedzenie územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby je stanovená vyhláškou 

469/2007 Z.z., ktorá definuje hranice  územnej pôsobnosti pre horskú záchranu. Horská 

záchranná služba v odôvodnených prípadoch môže ako zložka integrovaného systému 
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zasahovať i mimo definované územia. Horská záchranná  služba v horských oblastiach 

predovšetkým  organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb najmä v súčinnosti 

s leteckou záchrannou službou,  poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb 

v horskom prostredí, umiestňuje a udržiava  výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s 

bezpečnosťou osôb. Prostredníctvom Strediska lavínovej prevencie vykonáva opatrenia 

súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom a zabezpečuje lavínovú predpoveď pre jednotlivé 

horské oblasti. Horská záchranná služba v súčinnosti s políciou sa podieľa na pátraní po 

nezvestných osobách. Na požiadanie fyzických a právnických osôb môže zabezpečovať 

zdravotný dozor pri masových športových a iných podujatiach. Činnosti horského záchranára 

sú ďalej upravené vo vyhláške 299/2010 z 23.júna 2010, ktorá definuje rozsah činností po 

dosiahnutí určitého kvalifikačného štandardu a odbornosti v horskej záchrane. Ďalšie 

vzdelávanie horských záchranárov je legislatívne upravené v skúšobnom poriadku Horskej 

záchrannej služby, ktorý presne definuje vstupné požiadavky a výstupné štandardy pre získanie 

odbornej spôsobilosti na daný druh záchrannej činnosti. Podobne ako Horská služba Českej 

republiky aj Horská záchranná služba spolupracuje s jednotlivými zložkami integrovaného 

záchranného systému, orgánmi ochrany prírody, orgánmi štátnej správy a samosprávy. [3] [5] 

[6] 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Vymedzenie horských oblastí v ktorých garantuje záchranu Horská záchranná služba 

[5] 

a) Belianske Tatry,  b) Malá Fatra, c) Nízke Tatry, d) Pieniny, e) Stredné Beskydy, f) 

Slovenský raj, g) Veľká Fatra, h) Vysoké Tatry,  j) Západné Tatry. 
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4 Základné rozdiely v organizácii horskej záchrany v Čechách a na Slovensku 

 

          Horské záchranárske organizácie oboch krajín vychádzajú zo spoločných historických 

koreňov, takže čiastočne majú spoločnú štruktúru poskytovaných odborných činností. Odlišne 

sa v jednotlivých krajinách formovalo začlenenie vo vzťahu k integrovanému záchrannému 

systému. Zatiaľ čo v Českej republike je Horská služba vedľajšou zložkou integrovaného 

záchranného systému na Slovensku patrí medzi hlavné zložky. Ďalším rozdielom je 

zastrešujúci rezort. Horskú službu Českej republiky zastrešuje Ministerstvo pre miestny rozvoj 

ako všeobecne prospešnú spoločnosť. Horská záchranná služba je na Slovensku napojená na 

štátny rozpočet ako štátna rozpočtová organizácia spadajúca pod rezort Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky. Tento krok značne zlepšil systém financovania Horskej záchrannej 

služby, postavenie príslušníkov HZS a ich sociálne zabezpečenie. Organizačné členenie 

horských služieb na oblasti je obdobné v oboch krajinách s rozdielom, že Horská záchranná 

služba, po vzore alpských krajín  má samostatné stredisko venujúce sa lavínam – Stredisko 

lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Ďalším rozdielom je  školiace stredisko, ako 

jedna z organizačných zložiek. Za podstatný rozdiel je možné pokladať existenciu Operačného 

strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby. Na území Slovenskej republiky 

existuje jednotné číslo pre tiesňové volanie v horskom prostredí „18 300“. V Českej republike 

bolo zavedené jednotné číslo pre tiesňové volanie v horskom teréne „1210“ neskôr až dňa 15. 

Decembra 2012. Oproti tiesňovej linke „18 300“ je rozdiel v tom, že Horská služba Českej 

republiky nemá zriadené operačné stredisko tiesňového volania  centrálne, ale volajúci sa po 

voľbe čísla dovolá na najbližšiu oblasť horskej služby v závislosti od miesta, kde sa nachádza. 

Ďalším rozdielom v rozsahu poskytovaných záchranných činností je jaskynná záchranná 

činnosť, ktorá je na území Slovenskej republiky garantovaná prostredníctvom Horskej 

záchrannej služby na profesionálnej báze. [9] 
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Obr. 1 znak  Horské služby České republiky (HSČR) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 znak Horskej záchrannej služby (HZS) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 znak Strediska lavínovej prevencie HZS 

 

 

 

 

 

Obr. 4 znak Jaskynnej záchrannej skupiny HZS 
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TOXICITA VYBRANÝCH LÉČIV UŽÍVANÝCH V URGENTNÍ 

MEDICÍNĚ 

Mgr. Roman Végh, DiS. 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 

Anotace 

 

Akutní intoxikace léčivy patří do 

skupiny závažných stavů, které ohrožují 

zdraví i život nemocných. Množství a typ 

léčivé látky, způsob a doba aplikace do 

organismu, velikost zdánlivého objemu a 

eliminační poločas léčivé látky (schopnost 

organismu vyloučit látku nebo ji přeměnit na 

netoxické metabolity a vazebné komplexy), 

toto všechno jsou faktory, které rozhodují o 

dalším osudu intoxikovaného organismu, 

jenž je v rukou zdravotnických pracovníků. 

V terapii otravy se k těmto faktorům přidává 

a má rozhodující význam včasné určení diagnózy (jaké léčivo způsobilo otravu) a zahájení 

adekvátní terapie, pokud možno co nejméně zatěžující organismus nežádoucími účinky. Pro 

další osud nemocného je pak rozhodující  odborná způsobilost zdravotnických pracovníků 

zajišťující urgentní péči a materiální vybavenost zdravotnických zařízení přístroji, pomůckami 

a v neposlední řadě léčivými přípravky schopné zvrátit většinu intoxikovaných stavů, a nebo 

alespoň potlačit symptomatologii. 

 

„Dosis sola facit ut venenum non sit.“ (Paracelsus). Otrava je proto stav po proniknutí toxické 

látky do organismu, charakterizováný chorobnými změnami vyvolávající poruchu biologických 

rovnováh typických pro danou látku. Tyto změny pak narušují stav zdraví a mohou být 

příčinou smrti. Při otravách se nápadně mění některé orgány i jejich funkce a vzniká soubor 

klinických příznaků. Jejich znalost je nejdůležitějším kritériem správného postupu při terapii.  

Farmakoterapie má v urgentní medicíně značná omezení. Jsme nuceni vybírat takové léčivé 

přípravky, které mají široké spektrum účinnosti a jsou rychle a jednoduše připraveny k léčbě 

akutních stavů. Měly by splňovat následující požadavky: bezpečný terapeutický index, rychlý 

nástup účinku a snadná řiditelnost, malá interindividuální variabilita působení, rychlá 

degradace, netoxické metabolity ad.  

Aktuální lékopis (ČL 2009) rozděluje léčiva do 3 skupin. Neškodná (inoxia), kterých je 

v urgentní medicíně minimum. Silně účinná, kam patří toxické a žíravé látky (separanda; †) a 
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velmi silně účinná, tedy vysoce toxické látky (venena; ††), některé z těchto látek současně patří 

do skupiny omamných a psychotropních látek. Mezi separanda a venena patří většina léčiv 

užívaných v urgentní medicíně. 

Je potřeba si uvědomit, že při nejzávažnějších akutních stavech kam patří např. akutní zástava 

oběhu a dechu, anafylaktická reakce, akutní koronární syndrom, hyperglykemické kóma, plicní 

embolie, astmatický záchvat ad., používáme léčiva spadající do skupin toxických a vysoce 

toxických léčiv - léčivo (antidotum) - např. atropin, butylskopolamin (fyzostigmin, 

neostigmin), dopamin (urapidil), epinefrin „adrenalin“ a norepinefrin „noradrenalin“ (urapidil, 

metoprolol), glycerol-trinitrát (norepinefrin, dopamin, vit. C, toluidinová nebo methylenová 

modř), sufentanil, morfin (naloxon), aminofylin (diazepam, plazmaexpandery), magnesium 

sulfuricum (calcium chloratum) atd.  

Lékař a potažmo zdravotnický záchranář si musí být vědom, že neexistuje zcela bezpečné 

léčivo, které by pacienta s určitostí nikdy nemohlo poškodit! Každé podání léčiva má svoje 

farmakoterapeutické riziko. Pokud bychom však ze strachu zásadně neléčili vůbec nebo pouze 

nedostatečně účinnými prostředky a dávkami, byla by to chyba neméně hrubá, jako neuvážená 

terapie riskantními látkami a dávkami! 
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ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ V SAÚDSKOARABSKÉM 

KRÁLOVSTVÍ 
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Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Bc. Michal Radvak 

King Abdulaziz Medical City – Riyadh  - National guard hospital 

 

 

 Anotace 

Vykonávat svou profesi v zahraničí napadlo 

snad každého. Existují destinace naší zemi 

podobné a také pro nás exotické. Jedna 

z exotičtějších destinací kde lze profesi 

zdravotnického záchranáře vykonávat je 

Saúdskoarabské království. Práce v této zemi 

sebou nese nejen kulturní a náboženské 

odlišnosti, ale také jiný způsob organizace 

práce, jiné profesní kompetence a možnosti vlastního profesního rozvoje.  

Záchranná služba v Saúdskoarabském království je provozována nemocnicemi nebo Saúdskou 

národní záchrannou službou tvz. Red crescent 997. 

Nemocnice King Abdulaziz Medical City – Riyadh  - National guard hospital je svou povahou 

fakultní nemocnice. Je to centrum univerzitního vzdělávání a výzkumné centrum. V nemocnici 

pracuje okolo devadesáti různých národností. Oficiální jazyky v nemocnici jsou angličtina a 

arabština. Lůžková kapacita nemocnice je přes 1000 lůžek. National Guard je jeden 

z největších poskytovatelů zdravotnické péče v Saúdskoarabském království, je také držitelem 

Joint commission accereditation. 

Součásti nemocnice je také emergency medical services, který patří pod emergency department 

jehož součástí je critical care unit, aduld and pediatric care unit, triage + triage ambulance. 

 

Požadavky pro výkon profese zdravotnického záchranáře v Saúdskoarabském království jsou 

minimálně dva roky praxe v oboru, vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, 

odborná registrace v zemi původu. Do jednoho roku je nutné splnění Saudi council (registrace), 
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kterou zajišťuje mezinárodní certifikační středisko Prometric.  Platnost saúdské registrace je 3 

roky, během kterých se sbírají kredity za jednotlivé odborné kurzy. Další podmínkou je čistý 

trestní rejstřík, splnění jazykové zkoušky u zaměstnavatele (ne všechny nemocnice ji vyžadují - 

lze uplatnit mezinárodní zkoušky a certifikáty), splnění bezpečnostních školení: požární 

předpisy, orientace v prostorách nemocnice a zdravotní prohlídka.  

Paramedici musí získat také certifikáty: advance cardiac life support, pediatric advance life 

support, ekg kurz, basic medication safety, trauma life support + advanced trauma live support. 

Platnost certifikátu po absolvování kurzu je dva roky. Většina kurzů je pod garantem AHA 

(american heart association). Paramedic je povinen vykonat během tří měsíců po nástupu 

týdenní pobyt na operačních sálech, musí absolvovat školení k zajištění dýchacích cest a 

provést min. 50 intubací nebo zavedení 50 laryngálních masek. 

Další vzdělávání zajišťuje zaměstnavatel. Součástí nemocnice je rozsáhlé vzdělávací středisko 

s možností absolvování celé řady odborných kurzů a stáží. Zaměstnavatel umožňuje zúčastnit 

se zahraničních konferencí a stáží, které plně hradí. Na základě množství vzdělávacích aktivit, 

účastí na seminářích a kurzech se každý rok, před prodloužením kontraktu, dělá tzv. evaluation. 

Jedná se o zhodnocení zaměstnance a konečný výsledek má vliv na finanční ohodnocení 

v dalším roce.  

Emergency medical services 

Emergency medical services (dále jen EMS) má tři výjezdová stanoviště. Budova centrály 

EMS je součástí nemocnice King Abdulaziz Medical City – Riyadh  - National guard hospital, 

nachází se poblíž heliportu. Posádky EMS centrály zajišťují Medevac – sekundární transport 

z vojenského letiště do nemocnice a primární výjezdy.  

Další výjezdová stanoviště jsou v Iskan což je vojenská oblast a obytná zóna zároveň 

(oplocená, několik vstupních bran s kontrolami), výjezdová stanice je součástí hasičské stanice. 

Součástí Iskanu je klinika, kterou lze přirovnat k větší poliklinice.  

Posledním výjezdovým stanovištěm je Dirab jedná se také vojenskou oblast, zde slouží 

posádka advance cardiac life support a jen výjimečně posádka basic live support. Součástí 

komplexu je také klinika. Hlavním úkolem posádek na tomto stanovišti je sekundární transfer 

z kliniky do hlavní nemocnice.  
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Posádky a jejich složení: 

 Advance cardiac life support (dále jenACLS) – jeden nebo dva paramedici                 + 

emergency medical technic. 

 Basic live support (dále jen BLS) - emergency medical technic + řidič.  

 

Provoz je 24 hodinový sedm dní v týdnu. Pracuje se v dvanáctihodinových směnách. Služby se 

střídají s pravidelností 4 dny služba a 4 dny volno. Počet služeb je 16 za měsíc + přesčasy až do 

výše 120 hodin za měsíc. 

Kompetence paramedica jsou: 

 Zajištění dýchacích cest: intubace, laryngální maska, quicktrach 

 i.v., I.O. vrtačka (nejčastěji používaná technika při traumatech a kardiopulmonální 

resuscitaci) 

 defibrilace, kardioverze (nepoužívají se pádla pouze nalepovací elektrody) 

 léková terapie včetně opiátů  

 trakční dlaha při zlomeninách stehenní kosti, imobilizace (ne vakuová matrace, ale 

pouze spinal bord + fixace krční páteře a hlavy)  

 při hromadném neštěstí je paramedic velitelem zdravotnické části zásahu a spolupracuje 

s vojenskou policí a hasičem 

 porod může paramedic vést jen v případě, že se jedná o primární výjezd domů. Pokud 

jde o převoz z kliniky, musí být vždy doprovod zdravotní sestry (gynekologická 

indikace je zde problém, nelze většinou provést žádné vyšetření). 

 obsluha ventilátoru a inkubátoru včetně nastavení ventilačních režimů. 

 

Průběh a skladba výjezdů 

Posádky jsou vysílány na primární výjezdy v areálu nemocnice nebo na přesně vymezených 

územích kolem nemocnice. Jednotlivá území se překrývají se Saúdskou národní záchrannou 

službou tvz. Red crescent 997. Sekundární transporty jsou transporty v rámci Medevac, 

transporty pacientů k dialyzačnímu programu apod. 

Výjezd je nahlášen paramedicovi dispečerem přes vysílačku. Po příjezdu na místo je postižený 

paramedicem vyšetřen, je provedena přednemocniční neodkladná péče a postižený je 

transportován do nemocnice. Postižený může transport odmítnout, pak stačí jeho podpis a 
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podpis paramedica jako svědka k tomu, aby byl ponechán na místě. Pokud jde o transport 

nestabilního pacienta, paramedic informuje vysílačkou urgentní příjem, na který bude pacienta 

směřovat. Stabilního pacienta předává na centrálním příjmu, předáním výjezd končí. 

Výjezdový záznam vyplňuje ve třech kopiích, jedna zůstává v nemocnici a dvě si nechává 

paramedic. 

Skladba výjezdů je obdobná jako u nás. Nejvíce jsou však zastoupeny dopravní nehody, 

příčinou bývá vysoká rychlost, nerespektování pravidel silničního provozu, nepoužívání 

bezpečnostních pásů, nebo věk řidičů (řídí desetileté děti). Časté jsou i vážné úrazy dětí při 

dopravních nehodách. Nepoužívají se zde autosedačky, rodiče vozí děti na sedadle spolujezdce 

na klíně, nebo děti ve voze stojí.  Mezi ostatní diagnózy patří diabetici, kardiaci, astmatici, 

neurologické diagnózy. Intoxikace alkoholem nebo drogami se objevují také, nelze však tyto 

diagnózy uvádět do dokumentace, neboť v Saúdskoarabském království je prohibice, funguje 

zde však černý trh, kde lze koupit cokoliv např. 1 litr alkoholu zde stojí až pět tisíc korun. 

Práce záchranáře v Saúdskoarabském království má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří 

maximální samostatnost, možnost odborného růstu, americký model EMS, finanční 

ohodnocení. Nevýhodami jsou jazyková bariéra, kulturní bariéra, náboženská bariéra, 

byrokracie, nebezpečí související s dopravou a společenská izolace.   

 

MMggrr..  IIvvaannaa  VVeesseelláá  

IIvvaannaa..vveesseellaa@@oossuu..cczz  

KKaatteeddrraa  iinntteennzziivvnníí  mmeeddiiccíínnyy  aa  ffoorreennzznníícchh  oobboorrůů  

LLéékkaařřsskkáá  ffaakkuullttaa  

OOssttrraavvsskkáá  uunniivveerrzziittaa  vv  OOssttrraavvěě  
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FRENŠTÁT 

 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.; JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

V horizontu posledních 12 měsíců se v Moravskoslezském regionu odehrály celkem 4 útoky 

spojené s použitím zemního plynu, které směřovaly proti blízkému okolí agresorů. Ohroženy a 

evakuovány byly vždy desítky osob.  Za maximální pomoci složek IZS byl jeden útok zmařen 

v průběhu děje, tři útoky byly dokonány. Záměrem sdělení je představit odborné veřejnosti 

děsivou účinnost a efektivitu použitého mechanismu na dokonaném útoku ve Frenštátě pod 

Radhoštěm a současně zdůraznit nutnou součinnost všech složek IZS včetně návazné 

spolupráce PČR a dalších. Akcentován je především zdravotní pohled na celou událost s tím, že 

takovéto případy jsou z pohledu možnosti vzniku opravdu reálné.  

Dne 17. 02. 2013 ve 03:51 hodin došlo k silnému výbuchu plynu a následnému požáru 

čtyřpodlažního panelového domu se šesti bytovými jednotkami ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Postupně došlo k několika dalším explozím a zahoření unikajícího plynu. Následovalo 

poškození nosných stěn a dělicích příček. Při rozšíření požáru došlo k propadnutí stropních 

konstrukcí a střechy. V době exploze se v domě nacházelo celkem 18 osob včetně agresora, 

z toho bylo 7 dětí. Na následky exploze, požáru a zřícení domu zemřelo 6 osob včetně 

útočníka, 11 osob bylo poraněno. Následným šetřením bylo zjištěno, že 58 letý muž v úmyslu 

usmrtit sousedy a obyvatele panelového domu demontoval z přívodního plynového potrubí část 

uzavíracího ventilu. Hlavní uzávěr plynu se nacházel v místnosti v suterénu. Demontáží ventilu 

umožnil únik zemního plynu do volných prostor a chodeb obytného panelového domu. 

Následně založil požár ve svém bytě v 1. nadzemním podlaží domu. Aby znemožnil 

obyvatelům panelového domu útěk z hořícího domu, zamknul všechny únikové dveře a 

v zámcích zalomil klíče.  

Ve sdělení chtějí autoři upozornit na drtivou sílu a účinnost tohoto snadno dostupného a 

jednoduchého „mechanismu“, který se při medializaci podobných kauz začíná šířit naší 

společností. Současně je zdůrazněna i úloha složek IZS včetně zdravotnických záchranářů 
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MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

Lékařská fakulta 
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Igor.dvoracek@fno.cz 

 

 

JUDr. Luboš Valerián, Ph.D. 
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ŘEŠENÍ MIMŘÁDNÉ UDÁLOSTI – 

LETIŠTĚ BRATISLAVA 2013 

PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

 

Abstrakt 

 

Příspěvek se zaměřuje na problematiku 

vzdělávání v oblasti medicíny katastrof při 

realizaci jednoho z cvičení hromadného 

postižení zdraví. Dnešní doba si žádá, aby 

zdravotnický pracovník, především pak 

zdravotnický záchranář v přednemocniční péči 

byl připraven řešit mimořádnou událost. 

Vzdělávání zdravotníků pro takovýto zásah je 

velmi složité a to především úroveň nácviku 

praktických dovedností. 

 

 

Dne 31.10.2013 došlo na letišti v Bratislavě při nouzovém přístání letounu k havárii. Letoun 

vyjel z přistávací dráhy, po nárazu se vzňal. Místo bylo ihned zajištěno letištními hasiči. Na 

plaubě bylo 141 osob. 

Charakter poranění: 

- mechanické, 

- termické. 

Rozsah poranění (prvotní třídění dle metodiky START): 

- červených 80, 

- žlutých 17, 

- zelených 24, 

- černých 20. 

Na místě zasahovalo: 

- 41 hasičů, 

- 20 policistů. 

Zdravotnická záchranná služba nasadila pro zajištění místa události cca 20 záchranářů. 

Transport do zdravotnických zařízení prováděly posádky: 

- LZS – 2x, 

- RLP – 3x, 

Klíčové slova 

Hromadné postižení zdraví, 
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- RZP – 5x, 

- DRNR, 

- autobus. 

 

Workshop byl realizován  s finanční podporou projektu ESF Podpora spolupráce a vytvoření 

sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem 

v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí, reg. č.: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0113. 

 

Toto je základní charakteristika taktického cvičení studentů oboru Zdravotnický 

záchranář, které proběhlo 28.-31.10. 2013. 

 

Řešení mimořádné události v praktickém nácviku je velmi náročné. Když opomineme stránku 

finanční, tak jen počet zúčastněných osob ve výše uvedeném případě vysoce přesahoval sto 

zainteresovaných nadšenců. Koordinaci nad tímto cvičením přebrala velmi erudovaná a 

zkušená skupina Salus Vitalis (www.salusvitalis.cz). Jak ale zajistit kvalitní přípravu v běžném 

provoze, či na úrovni školského zařízení? 

 

Praktická příprava je podmínkou kvalitní přípravy zdravotnických záchranářů v oblasti 

medicíny katastrof a musí jí být vyčleněna dostatečná hodinová dotace. V případě ZZS by se 

mělo jednat o průběžné na sebe navazující přednášky a cvičení. 

 

Ve výuce studentů oboru Zdravotnický záchranář jsme na základě potřeb a zkušeností 

aplikovali model postupného vzdělávání se závěrečným zhodnocením praktických dovedností. 

 

Postup přípravy je rozdělen do 4 kroků. 

1. Krok  

První krok předpokládá teoretické ukotvení základů činnosti ZZS v místě mimořádné události. 

Naprostou orientaci v základních pojmech, činnostech velitelských funkcí. Tato část výuky je 

ukončena písemným testem. 

2. Krok 

Dále navazujeme seznamováním se s materiálním vybavením a dokumentací pro mimořádnou 

událost. Dokumentace: 

- Pacient. 

http://www.salusvitalis.cz/
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- ZZS (třídění, terapie, transport, operační středisko ZZS). 

3. Krok 

Následuje nácvik jednotlivých činností. Spíše se jedná o podporu individuálních dovedností a 

znalostí. Využíváme různých metod realizovaných např. počítačovou simulací. Pro běžné 

použití stačí simulace spuštěná v programu Power Point, posluchači simulovaně realizují zásah 

mimořádné události na jednotlivých úrovních nasazených týmů ZZS. Jednotlivec musí prokázat 

schopnost rychlé analýzy problému, rychle reakce, kvalitního řízení. 

4. Krok 

Vyvrcholením musí být nasazení do simulované mimořádné události. Ve většině případů se 

jedná o jedinečnou a neopakovatelnou akci, scénu nelze vrátit a chybu nelze opravit. Na místě 

zásahu musí dojít k rozdělení úkolů, vyčlenění týmů pro jednotlivé úkoly. Skupina nasazená do 

realizace simulovaného zásahu je nucena koordinovat činnost jednotlivých členů, delegovat 

úkoly, nést zodpovědnost za chyby v postupu. Provádí veškerou činnost až do doby odsunu 

posledního postiženého z místa nehody, vedoucí zdravotnické složky vypracuje závěrečnou 

zprávu. V této fázi se již dbá na souhru týmu a celkového výstupu skupiny. 

 

 

 

 

PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. 

sabina.psennerova@osu.cz 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Lékařská fakulta 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů. 

Syllabova 19 

Ostrava 3 
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SERC 
 

Bc. Petr Urbánek 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže  

 

 

 

 

Anotace 

Soutěžní disciplína vodních záchranářů SERC, 

Simulated  Emergency Response Competition - 

ve které řeší záchranáři modelovou situaci. 

 

 

 

Den první pomoci, letní a zimní výcvikový kurz a samozřejmě trenažéry. Ve všech těchto 

případech a nejen tam je kladen důraz na řešení modelové situace vycházející z praktických 

zkušeností a patří do výuky budoucích zdravotnických záchranářů Ostravské univerzity. 

Obdobná praxe je zavedena i do přípravy vodních záchranářů Vodní záchranné služby Českého 

červeného kříže a to jak do vzdělávacího programu tak i sportovních soutěží.  

Řešení modelové situace je zařazeno do soutěží vodních záchranářů dle mezinárodních pravidel 

ILS (International Life Saving Federation). V soutěžní disciplíně - SERC (Simulated  

Emergency Response Competition) prokazují vodní záchranáři svou schopnosti reagovat a řešit 

simulovanou krizovou situaci. Soutěže se účastní tým čtyř záchranářů bez rozdílu pohlaví a 

v časovém limitu řeší danou situaci. Modelová situace je pro všechny týmy stejná a soutěžící ji 

neznají. 

Soutěžící znají program soutěže a její pravidla. Není jim při soutěži povoleno používat 

plavecké brýle a potápěčské masky a očekává se od nich, že budou se zraněnými jednat 

ohleduplně. Není přípustné slovní či fyzické napadení. Simulovaný závod může být podbarven 

zvukovou kulisou. Pro zachování regulérnosti soutěže jsou týmy před startem a během soutěže 

izolovány mimo dohled a zvuk soutěžního areálu. Scénář, figuranti a vybavení je soutěžícím 

utajeno. Jak si vedou jiné týmy, mohou soutěžící sledovat až po skončení svého vlastního 

vystoupení.  

Simulovaná záchranná akce je vždy inscenována tak realisticky jak je to jen možné. Oběti 

simulují figuranti, kteří inscenují různé problémy vyžadující různý typ pomoci. Figuranti 
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mohou zahrnovat zraněné či slabé plavce, neplavce, oběti v bezvědomí s možností resuscitace. 

Soutěžící mohou používat veškerý materiál a vybavení dostupný v soutěžním areálu, nemohou 

si však donést vlastní vybavení. 

Rozhodčí hodnotí správnost zvoleného postupu, využití dostupných pomůcek, zapojení a 

souhru celého týmu a znalost první pomoci. 

 

  

Literatura: 

International Competition Rulebook for European Lifesaving Championships. 07/2012., 

Propozice Grand Prix Moravie. 2011., 

http://europe.ilsf.org/ 

http://www.ilsf.org/ 

http://www.vzsterlicko.cz/ 

  

  

  

  

Bc. Petr Urbánek,  

instruktor, Vodní záchranná služba ČČK místní skupina Těrlicko,  

e-mail: p.urbanek@email.cz 

 Tel.: +420602756010 
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Přednemocniční a nemocniční urgentní péče 

MECHANICKÁ SRDEČNÍ MASÁŽ PŘÍSTROJEM AUTOPULSE 

 - NAŠE ZKUŠENOSTI 

Mgr. Pavlína Štěpánová, Bc. Lenka Vařeková, MUDr. Jiří Bílek 

Oddělení centrálního příjmu, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace  

Mechanickou srdeční masáž lze provádět v 

přednemocniční péči i ve zdravotnickém zařízení. 

Užití přístroje Autopulse umožňuje 

nepřerušovanou masáž během transportu 

pacienta a nahrazuje tak práci záchranáře. Avšak 

jeho použití má i řadu komplikací.  

 

 

 

 

 

Podstatou mechanické srdeční masáže je poskytnutí masáže hrudníku bez přerušování a bez 

ovlivnění její kvality únavou zachránců. Přístroj Autopulse slouží k zajištění kvalitní srdeční 

masáže během transportu a ošetřování pacienta. Jedná se o podložku pod pacienta, k níž jsou 

připevněny dva pásy, které se spojují suchým zipem a pojistkou. Přístroj cyklickým 

zkracováním pásu umožňuje mechanickou srdeční masáž. Komprese provádí nepřetržitě. V 

průběhu kompresí je třeba kontrolovat umístění pásu a průběžně ověřovat účinnost masáže. 

Nesprávné umístění pásu může být příčinou poranění břišních orgánů. Přístroj nesmí být použit 

u pacientů s traumatickým poraněním hrudníku a u dětí. Autopulse není možné použít na 

transport pacienta, v případě transportu musí být deska připevněna k lůžku či nosítkám. 

Diskutabilní je použití u pacientů, kterým byly v PNP aplikovány antikoagulancia a 

trombolýza, což zvyšuje riziko krvácení. Na používání přístroje bylo provedeno několik studií, 

kdy byla porovnávána mechanická a manuální komprese. Použití Autopulse na zvířecích 

modelech zlepšuje, centrální, mozkovou i koronární perfuzi. K návratu spontánního oběhu 

dochází častěji u pacientů s použitím mechanické masáže. Další výsledky studií na 

neurologický stav pacientů při dimisi neukazují významný rozdíl. Mechanické přístroje na 

rozdíl od manuální KPR zvyšují výskyt komplikací.  

Autopulse byl použit na urgentním příjmu u 42 pacientů, avšak nebyl prokázán jednoznačný 

přínos pro přežití pacientů. Je však třeba vzít v ohledu fakt, že přístroj byl ve většině případů 
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použit u prohíhající protrahované resuscitace pacienta předávaného záchrannou službou. V 

případech zástavy oběhu až na urgentním příjmu, nebyl použit u všech pacientů. Jako 

jednoznačné výhody tohoto přístroje vnímáme zejména volné ruce a možnost transportu 

pacienta např. na angiolinku. Za nevýhodu považujeme nemožnost zapojit přístroj do sítě, čili 

nutnost výměny baterií během provozu přístroje a také krátkou výdrž baterií. Další nevýhodou 

se zdá být rozměr a hmotnost, a také nutnost pacienta nazvednout pro podsunutí přístroje až 

téměř posadit. V průběhu manuální i mechanické nepřímé srdeční masáže může vzniknout řada 

poranění. Samotná srdeční masáž i bez použití mechanického přístroje může být spojena s 

poraněním hrudního koše a vnitřních orgánů. Nejčastějším poranění jsou zlomeniny sterna a 

žeber. Mohou se vyskytnout i krevní výrony v osrdečníku a krevní výrony v adventicii hrudní 

aorty.  

Mechanický přístroj či naše masírující ruce jsou velmi důležité a nepostradatelné, v případě 

náhlé zástavy oběhu je klíčovou podmínkou pro úspěch každé resuscitace její včasné zahájení. 

 

  

AAuuttoorr::  

  

Mgr. Pavlína Štěpánová 

Pavlina.stepanova@fno.cz 

Oddělení centrálního příjmu – urgentní příjem. 

 FNO 17.listopadu 1790,  

708 52 Ostrava-Poruba 
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NEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE O DÁRCE ORGÁNŮ 

Mgr. Eva Pfefferová 

Katedra záchranářství a technických oborů, Fakulta zdravotnických studií, ZČU v Plzni 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha 

 

Anotace 

Příspěvek seznamuje s vysoce specializovanou 

nemocniční neodkladnou péčí o potenciální dárce 

orgánů. Zaměřuje se také na právní legislativu 

týkající se transplantačního programu, věnuje se 

diagnostice smrti mozku a následné specifické péči o 

dárce orgánů v podmínkách resuscitačního oddělení. 

 

 

Transplantace orgánů nabývají v posledních letech velkého rozmachu, který je dán zásadními 

pokroky v koordinaci odběru orgánů a tkání a jejich následné transplantaci.    

Transplantační medicína se tak stala významným medicínským oborem s důležitým 

společenským významem, kde jsou na jedné straně diskutovány otázky spojené se záchranou 

nemocného jedince, na druhé straně pak otázky etické u odběru orgánů a tkání a posléze i 

otázky ekonomické. 

Problematika programu dárcovství orgánů nabízí velké množství otázek, jak z medicínského, 

tak z právního hlediska. Cílem tohoto příspěvku je seznámení se specializovanou péčí o 

potenciálního dárce orgánů v prostředí nemocniční neodkladné péče. 

1. dubna 2013 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela č. 44/2013 Sb., zákona č. 285/2002 

Sb., který poprvé v české historii samostatně a komplexně reguluje problematiku transplantací 

orgánů, tkání a buněk – tzv. transplantační zákon, o darování, odběrech a transplantacích tkání 

a orgánů. Díl 2 hlavy II části první pak blíže upravuje otázku odběru od zemřelých dárců. 

Česká transplantační medicína je díky svým kvalitním výsledkům v oblasti odběrů a 

transplantací orgánů a tkání důležitou součástí vyspělých transplantačních zemí. Obecným 

problémem transplantační medicíny je však nedostatek vhodných dárců orgánů, což v důsledku 

znamená významné snížení šance na život pro čekatele na orgánovou transplantaci. 

Péče o dárce orgánů má zásadní význam pro kvalitu a životaschopnost transplantovaných 

orgánů. Péče o dárce je pokračující resuscitační péčí. V období od stanovení mozkové smrti do 

odběru orgánů hovoříme o péči o dárce orgánů, nikoliv o péči o nemocného. Nejdůležitější část 
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péče o dárce orgánů spočívá v zajištění hemodynamické stability a stability vnitřního prostředí. 

Hlavní důraz klademe na zachování odpovídající tkáňové perfuze a oxygenace.  

Okamžikem průkazu mozkové smrti se radikálně mění poslání intenzivní péče. Doposud byla 

péče zaměřena na uzdravení pacienta. Náhle se cílem péče stává zajištění co nejlepší funkce 

orgánů potencionálního dárce. Průkaz smrti mozku není signálem pro redukci lékařské a 

ošetřovatelské péče. Naopak, až do odběru orgánů je nutné dosavadní péči udržet na co 

nejvyšší možné úrovni. Platí zásada, že kvalita péče o dárce orgánů musí odpovídat kvalitě 

péče, která bude poskytnuta budoucím příjemcům po transplantaci vybraných orgánů. 

Doba hospitalizace dárce orgánů na resuscitačním lůžku bývá obvykle 12-24 hodin. Během této 

krátké doby probíhá opakované hodnocení funkce orgánů a jejich vhodnosti k transplantaci. 

Jakmile dojde ke zlepšení funkce orgánů, má odběr daných orgánů proběhnout v co nejkratším 

časovém období. 
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C.P. – PŘÍSNĚ TAJNÉ 

 

Markéta Jurková, Alena Šulíková 

Šumperská nemocnice a.s., Centrální příjem 

 

Anotace 

Centrální příjem Šumperské nemocnice zajišťuje 

kromě přijetí pacientů k plánované hospitalizaci také 

ošetření pacientů s akutním onemocněním, zraněných 

a ohrožených na životě. Tito pacienti trpí bolestí, 

strachem, úzkostí, mnohdy jsou pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, což se může projevit 

změnou chování. A nejsou to jen samotní pacienti, 

ale často i jejich doprovod. Cílem naší prezentace je 

ukázat, jakým způsobem jsou zaměstnanci  našeho 

oddělení  a ostatní pacienti, chráněni před agresivními útoky. Jedná se o kamerový systém, 

spolupráci s bezpečnostní agenturou, proškolení zaměstnanců v sebeobraně i jednání s 

agresivním pacientem. Díky těmto opatřením dochází k zvýšení bezpečnosti a kvality péče v 

naší nemocnici. 

 

Téma bezpečnosti zdravotnického zařízení není pro zdravotníky věc neznámá. Dotýká se více 

či méně všech zaměstnanců, kteří zde pracují. I problematika jednání a kontaktu s pacienty, či 

ochrana bezpečnosti lidí a majetku, je ve všech nemocnicích obdobná. K tomuto tématu je třeba 

se postavit velmi zodpovědně, neboť citlivý přístup ke všem pacientům by měl být prioritou. 

Centrální příjem Šumperské nemocnice zahájil svůj provoz v lednu roku 2005. Na poměrně 

malé ploše se nachází 21 ambulancí a recepce. Některé ambulance zajišťují ošetření pacientů v 

nepřetržitém provozu. Centrální příjem se nachází v samostatné budově stojící hned při vjezdu 

do areálu nemocnice. Budova je koridory spojena s dalšími dvěma objekty, kde jsou umístěna 

lůžková oddělení. Díky tomu má Centrální příjem několik hlavních i vedlejších přístupových 

cest, vchodů a východů.  

Počet pacientů ošetřených v ambulancích Centrálního příjmu se neustále rok od roku zvyšuje. 

V roce 2007, kdy byla zpracována první statistická data, bylo množství ošetřených pacientů 

přibližně 67 000 a v loňském roce jich bylo již 84 500. Tento fakt vede bohužel k prodloužení 

čekací doby na ošetření a tím ke vzniku konfliktních situací.  

Rádi bychom vám nyní představily naše oddělení a jeho bezpečnostní opatření.  

Nejdůležitějším z přístupových cest je hlavní vchod, kterým se dostáváme z parkoviště přímo 
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do čekárny a k recepci. Vedlejší boční vchod je vjezd pro sanity ZZS. Další vhod se nachází v 

zadní části budovy. Je určen pro pacienty na invalidních vozících, přepravu pacientů na 

lehátkách a pro převozové sanitky.  Kromě těchto tří hlavních vstupů je zde asi pět dalších 

přístupových cest, spojujících oddělení s oddělením rentgenu, a již zmíněnými koridory 

vedoucími k operačním sálům a lůžkovým oddělením.  

Všemi těmito cestami by se k nám hlavně v noci mohli i přes bezpečnostní opatření a 

dodržování klíčového režimu, dostat různí nezvaní návštěvníci, protože četná zákoutí lákají k 

ubytování zdarma a poskytují, především v zimních měsících i teplo. 

Dalším lákadlem pro některé skupiny obyvatel by mohla být přítomnost léků v jednotlivých 

ambulancích a hlavně opiátů na našem urgentním příjmu. Ty jsou sice řádně zabezpečené proti 

odcizení, ale pro narkomany by se to mohlo stát lákavým cílem. Přítomnost peněz na recepci, 

kde se vybírají regulační poplatky, by také mohla přilákat nenechavce. A po víkendu či 

svátcích obnos peněz v našem trezoru není zrovna malý. To vše by mohlo vést k ohrožení 

personálu nebo pacientů čekajících na ošetření. 

Stále častěji vyhledávají ošetření lidé pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, což 

zvyšuje jejich agresivitu. 

Samozřejmě i bolest, strach, úzkost a nervozita pacientů čekajících na ošetření, může být 

spouštěčem konfliktu. Navíc většina těchto pacientů přichází se svým doprovodem, rodinnými 

příslušníky, kteří bývají mnohdy konfliktnější než samotný pacient. 

Na našem oddělení dochází v průměru k 25 mimořádným událostem, týkajících se konfliktu s 

pacientem nebo jeho doprovodem za rok. Většina těchto konfliktů se odehrává v rovině 

verbální agrese. Ale zažili jsme i útok, kdy pacient rozbil okno recepce, jiný prokopl dveře 

ambulance. Dokonce byla slovně napadena setra slovenské národnosti, kdy tento útok měl 

rasistický podtext. 

Vzhledem k množství ošetřených pacientů, nočnímu provozu, již výše zmíněnému množství 

přístupových cest, vzrůstající agresivitě a dalším faktorům, bylo nutno přistoupit k několika 

opatřením zajišťujícím bezpečnost nejen pacientů, personálu, ale i majetku nemocnice. 

Nejdůležitějším prvkem ochrany jsou dvojité hlavní vchodové dveře, dálkově ovládané a 

uzamykatelné sestrou z recepce. Vedlejší posuvné dveře ve vjezdu pro sanity jsou otevíratelné 

pouze čipem, který mají jen zaměstnanci Centrálního příjmu a řidiči ZZS. Sklo samotné 
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recepce je opatřeno bezpečnostní fólií. Na posuvném oknu recepce je instalován bezpečnostní 

zámek. 

Neméně důležité je noční zamykání všech vstupních dveří a toalet, které jsou v noci méně 

používané a které je nutné před uzamčením zkontrolovat, zda se zde nekoná piknik 

bezdomovců. 

V loňském roce byl na Centrálním příjmu instalován kamerový systém sestávající z pěti kamer, 

mapujících chodby oddělení. Signál je snímán na monitor v recepci, který sleduje službu 

konající sestra permanentně 24 hodin denně. 

V noci zajišťují bezpečnost našeho oddělení i celého areálu nemocnice pracovníci externí 

bezpečnostní agentury. V případě krajní nouze kontaktujeme Policii ČR, se kterou nemocnice 

spolupracuje. 

Důležité je i to, že zaměstnanci Centrálního příjmu mají možnost absolvovat kurzy sebeobrany 

a zvládání agresivního pacienta. Pod vedením lektora se učí bránit při případném fyzickém 

napadení. Na našem oddělení této možnosti zatím využilo asi 15 zaměstnanců. Další kurzy 

ještě probíhají. 

Ať už tento problém posuzujeme z jakéhokoliv hlediska, je nutné vnímat pacienta se vším 

všudy – s jeho bolestmi, strachem, či citovým rozpoložením. Zdravotničtí pracovníci musí se 

všemi jednat s plným porozuměním, vcítěním do jejich momentální situace. Je to nejen naše 

povinnost, ale především poslání! 

 

Autor: 

Alena Šulíková, centrální příjem,  

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, 

 alenasulikova@seznam.cz, 724 117 619 

Markéta Jurková, centrální příjem,  

Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk, 

makcamakca@seznam.cz, 723 763 603 
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KOMPLIKACE PRÁCE NA ÚRAZOVÉ AMBULANCI BĚHEM 

POHOTOVOSTI 

 
Mgr. Jindra Holeková 

 

Pohotovost - Krajská nemocnice, 15-7h, 1 lékař, 2 sestry, 2 propojené místnosti, 4 lůžka 

Pouze akutní ošetření, průměrně 45 pacientů, od lehčích úrazů až po polytraumata 

Akční, stresující, rychlá, ale nárazová práce. 

Nemožnost vyšetření a ošetření v době pohotovosti - speciální vyšetření (angiografie), 

specialista (pediatr), suplování odborníků (neurolog místo neurochirurga), ošetření 

(barokomora), speciální ambulance (ambulance bolesti), nefunkčnost CT, RTG v místě 

ambulance, nepřítomnost RTG laboranta v místě ambulance 

Pacienti, kteří nespadají na úrazovou ambulanci – pacienti  

Rušící osoby - doprovod dětí – rodiče, prarodiče, další děti (utěšují, překřikují, omdlévají, 

apod.), doprovod některých etnik – např. Romové, více členů rodiny na ošetření (DN), 

kamarádi pod vlivem alkoholu rušící na chodbě, neustále telefonující příbuzní, osoby proti sobě 

útočící v jedné ambulanci (rvačka, DN) 

„Chytrý“ pacient, či doprovod – průpovídky a komentování ošetření  

 „V ordinaci v Růžové zahradě to ale dělají jinak“. 

 „Ale já jsem si na internetu našel, že se to léčí operací“. 

 „Sousedka říkala, že slepák operují na vrátnici“.  

Zde je na ošetřujícím personálu, aby pacientovi vysvětlil, co se s ním bude dále dít a pokusil se 

podat adekvátní informace adekvátním tónem. 

Předsudky zdravotnického personálu – první myšlenka, když se řekne „bezďák“, „cikán“, 

„inženýr“, Vlčí habřina, svátky a víkendy, úplněk, pacient zdravotník, apod. 

Agresivita pacienta - slovní x brachiální 

Možnosti zvládání agrese na úrazové ambulanci - uklidnění, vysvětlení situace, přivolání členů 

rodiny, nebo přátel, pomoc sanitářů, Security v nemocnici, využití městské policie, nebo policie 

České republiky, použití kurtů, zábran, sedativ, poslední možností je zavření pacienta v 

ambulanci i za cenu zničení vybavení.  

Návykové látky - Nejčastěji alkohol, dále léky, drogy 

Pacienti v různém stupni ovlivnění (excitovanost, agresivita, obluzenost, bezvědomí) 
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Není vyjímkou, že v tomto stavu ošetřujeme i pacienty v dopoledních hodinách. 

Po ošetření – pokud není nutná hospitalizace z důvodu úrazu - do péče rodiny, PČR, 

Protialkoholní záchytná stanice, při hladině alkoholu v krvi nad 2,5 ‰ pacienti putují  

na interní kliniku. 

Sociální situace klienta – potíže v této oblasti mají především osoby bez přístřeší (nemají kam 

jít, nemají čisté oblečení, nelze je odeslat sanitou, jsou pod vlivem alkoholu), senioři, kteří 

bydlí sami a nemá se o ně kdo postarat, dále pacienti které rodina nechce doma, i když nejsou 

indikováni k hospitalizaci. Často k tomu příbuzní využívají nátlak na lékaře formou citového 

vydírání. Pokud se takovýto pacient přijímá, jedná se o hospitalizaci ze sociálních důvodů. 

Domácí násilí – do jednotlivých kroků v tomto případě patří: 

Důkladné vyšetření a ošetření pacienta a podrobná lékařská zpráva, nahlášení PČR (musí sám 

napadený), předběžné opatření ve věcech domácího násilí, doprovod, či asistence PČR, 

doprovod, či asistence sociální pracovnice (zajištění hlídání dětí, přechodného ubytování, 

krizová intervence), ochranná hospitalizace 

CAN Child abuse and neglect – syndrom týraného dítěte – při podezření na CAN je třeba se 

chovat velmi obezřetně. Po vyslovení problému je třeba učinit tato opatření:  

Kontaktování PČR, kontaktování sociální pracovnice (Krizová intervence) 

Důkladné vyšetření a ošetření + podrobný zápis – i od několika lékařů (svědci) 

Izolace od týrající osoby (Ochranná hospitalizace, předběžné opatření) 

Zdržení rodičů do příjezdu PČR (ještě RTG, ještě UZ, CT apod.) 

Podezření na CAN vyslovíme při těchto známkách: 

Známky fyzického týrání (modřiny různého stáří, škrábance, popáleniny, otoky, zlomeniny) 

Známky psychického týrání (bázlivý, nepřiměřené reakce na dotek, známky sebepoškozování) 

Známky zanedbávání (zanedbaný, špinavý, zapáchající, podvýživa) 

Známky sexuálního násilí (pohlavní  onem., svědění, poranění v oblasti genitálu a konečníku) 

Sebepoškozování - odmítání ošetření, bagatelizace, agresivita, odmítnutí psychiatrického 

vyšetření, zveličování („sice jsem se sama pořezala, ale ta desinfekce co mi tam lejete, strašně 

pálí a asi to nevydržím“), podpis Negativního reversu 

Ošetření vězně – věznice s různými druhy ostrahy, mladiství vrazi, chronicky nemocní 

Pacient s eskortou - Jsou v čekárně mezi ostatními pacienty (zděšení, odpor), mají pouta, 

řetězy, ozbrojený doprovod (zdržování). Nejčastější poranění jsou sebepoškozovači, oběti 
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šikany, sportovci, simulanti. Při nutné hospitalizaci musí zůstat eskorta u pacienta, nebo je 

třeba domluvit transport do vězeňské nemocnice na Pankráci 

Pacient v doprovodu ozbrojenců (vrazi, útěkáři, vězni s vysokým trestem) se na ambulanci 

dostávají zadním vchodem, 5 ozbrojenců, komunikuje jen velitel, hlídají veškeré východy, přes 

vysílačky domlouvají, koho pustí dovnitř. Velká psychická zátěž pro zdravotnický personál, 

těžká domluva s pacientem i doprovodem 

Zhoršená komunikace – špatná domluva může být s kýmkoliv, předpokládat ji ale budeme  

u uvedených skupin pacientů: senioři, pacienti s psychiatrickou diagnózou, pacienti s nízkým 

IQ, pacienti po úrazu hlavy, pacienti ovlivnění návykovou látkou, pacienti dlouhodobě 

nemocní, pacienti se silnou bolestí 

Zdravotně znevýhodnění pacienti -  vozíčkáři, sluchově postižení, zrakově postižení, pacienti 

s DMO, RS, mentálně postižení, pacienti s kombinovanými vadami.  

Nutné důkladné vysvětlení veškerých kroků, které děláme, komunikace s doprovodem 

(překladatelem) znalým problém pacienta. Nespěchat, nekřičet, řádně artikulovat. 

Pokud má pacient handicap krátce, POZOR!!! 

(křičet z čekárny do ordinace, ne není tu ani noha, jen pan Vomáčka, který je na vozíku  

po amputaci obou DK není úplně vhodné).  

Pacienti, kteří „už jsou zvyklí“ černým humorem svůj stav spíše kompenzují. 

Pacienti s vodícím, nebo asistenčním psem - Vyjímka – zvíře může být v ambulanci 

Zásady: snaha vzít pacienta přednostně z čekárny, nerozptylovat psa, nekrmit, dodržovat klid, 

dávat jasné pokyny, pravidlo, že na pacienta, případně psa mluví pouze jeden člověk.  

Po domluvě s majitelem psa je možné při dlouhém čekání (např. na výsledky z laboratoře) dát 

psovi vodu. 

Cizinec bez překladatele - Nemožnost získat dostatečné množství validních informací 

Snaha o základní komunikaci (rukama, nohama), kontakt na překladatele po telefonu, 

dohledání dokladů a zpráv od jiných lékařů, využití předchozích záznamů v nemocničním 

systému. 

Klient bez zdravotního pojištění – můžeme se setkat s těmito případy: platí hotově; peníze 

nemá, zaplatí fakturu; peníze nemá, zaplatí zahraniční pojišťovna kde je pojištěn; peníze nemá 

a mít nebude. 

Generování čísla pojištěnce, kontrola průkazu pojištěnce, kontrola kódů, přiřazování finančních 

částek ke kódům, vypisování dokumentace, určení nezbytnosti výkonů,  

či pomůcek (trojcípý šátek místo ortézy)  
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Negativní revers - dokument, ve kterém pacient přes doporučení lékaře odmítá další léčbu 

nebo některé léčebné postupy (odmítnutí hospitalizace, operačního zákroku, dalšího vyšetření i 

za cenu ohrožení života. Snaha lékaře o důkladné vysvětlení dalšího postupu.  

Pacient pod vlivem návykových látek, po úrazu hlavy, zbavený svéprávnosti,  

či s psychiatrickou diagnózou tento dokument podepsat nemůže 

Nutný formulář s přesným vymezením co pacient odmítá a co mu hrozí, podepsaný lékařem, 

pacientem a svědkem. Komplikace naší práce i sekundárně, při zhoršení stavu. 

Úmrtí pacienta na ambulanci – největší problémy, které v této souvislosti řešíme, jsou: Není 

přijatý – nikam nepatří; otázka kdo píše zprávy; není místo pro zemřelého, zablokovaná jedna 

ambulance na dvě hodiny, dokumentace, péče o mrtvé tělo, komunikace s příbuznými 

Prezentace doplněna 5 kazuistikami, které dokreslují dané téma. 

 

Autor: 

Mgr. Jindra Holeková, DiS. 

Jindra.Holekova@upce.cz 

Fakulta zdravotnických studií 

Univerzita Pardubice 
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MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ TERAPIE 

KRVÁCIVÝCH A TRAUMATICKÝCH CÉVNÍCH PORANĚNÍ 

 

Miroslava Kolářová 

Jaromíra Kamarytová 

Anotace 

Intervenční angioradiologie umožňuje provádět 

terapeutické výkony přímo v cévním řečišti. S 

rozvojem intervenčních metod, miniaturizace 

instrumentária a vývojem nových materiálů a 

zařízení, je v posledních letech zaznamenán trend 

postupovat v léčbě co nejmenší invazivitou. Díky 

rozvoji intervenční angiologie lze provádět 

rekanalizace zúžených míst v cévním řečišti.  

Neméně důležitou část intervenční angiologie tvoří embolizace krvácivých stavů nebo různých 

patologických útvarů. Naopak lze provádět také uvolnění a znovu zprůchodnění cévy 

obturované trombem.  

Intervenční angioradiologie je široký, stále se rozvíjející obor, který svou miniinvazivitou 

zaujímá v medicíně své nezastupitelné místo. 

 

Autor: 

Mgr. Miroslava Kolářová, 

RDG ústav, oddělení angiologie a neuroradiologie 

FN Ostrava 

Spoluautor: 

Jaromíra Kamarytová, RDG ústav, FN Ostrava 
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INTERVENČNÍ TÝM FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

Bc. Petr Gaj 

Oddělení centrálního příjmu, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

 Úkolem zdravotníků nejen urgentních oborů je 

samozřejmě primárně pečovat o pacienty nemocné 

či ohrožené na životě a věnovat jim plnou pozornost. 

Někdy je však nutno myslet na přítomnost blízkých 

pacienta, kteří zůstávají nepovšimnutí a osamocení na 

chodbách (čekárnách) nemocnice. Pro tyto potřeby ve 

Fakultní nemocnici Ostrava vznikl projekt 

intervenčního týmu, který má ambice poskytovat první psychickou pomoc pozůstalým či tuto 

službu kontinuálně přebírat a pokračovat v ní od interventů, kteří tuto pomoc poskytovali už na 

místě zásahu. Toto sdělení si klade za cíl poukázat na jednotlivá kritéria, která jsou s touto 

službou spojena a také prezentovat výsledky a vybrané kasuistiky již proběhlých intervencí.  

Fakultní nemocnice Ostrava nechala v roce 2012 vyškolit 16 zaměstnanců, převážně z jednotek 

intenzivní péče, neonatologického oddělení, kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny, psychiatrie a centrálního příjmu. 

Po absolvování tohoto intervenčního kurzu jsou tito lidé zařazení do tzv. intervenčního týmu a 

jsou oprávněni poskytovat první psychickou pomoc. První psychickou pomocí se rozumí práce 

s potřebami psychicky zasaženého příbuzného či pozůstalého, který se ocitl ve stavu akutní 

psychické krize. Jedenácti členný intervenční tým, který tuto pomoc poskytuje, je regulérní 

složkou FN Ostrava, jejíž záštitu a koordinaci převzalo psychiatrické oddělení téže nemocnice.  

Využití intervenčního týmu je především v případě nedostatku času ze strany zdravotníků, ale 

také rozpaky, jak s blízkými vážně ohroženého či již zemřelého pacienta jednat. Tento tým 

může věnovat osobám větší pozornost, může se postarat o jejich aktuální potřeby, ale také 

poskytne již zmíněnou první psychickou pomoc.  

V praxi je postup takový, že na základě indikace lékaře, kde se takovýto klient nachází, je dle 

měsíčního seznamu služeb dostupného na intranetu kontaktován službu konající intervent. Ten 

poté přijíždí do nemocnice na dané oddělení, informuje se o nastalé situaci a v rámci svých 

dovedností provází přítomné rodinné příslušníky v jejich nejtěžších chvílích, informuje o 
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možném průběhu akutní stresové reakce nebo napomáhá zasaženým se orientovat v nastalé 

situaci. Může být také podporou při adaptování na vzniklou situaci, upřesňuje a vysvětluje 

informace o zdravotním stavu a může být nápomocen při vyplňování zdravotnické 

dokumentace. V neposlední řadě také informuje o možnostech využití následné péče (např. 

duchovní služby nemocnice) nebo zasažené může předat do další péče krizových center, 

psychologů, apod.  

V konečném důsledku intervenční tým snižuje psychickou zátěž ošetřujícího personálu, je 

prostředníkem, který zkvalitňuje komunikaci mezi rodinou a personálem v psychicky 

náročných situacích a pracuje s příbuznými a pozůstalými, kteří jsou ve stavu akutní stresové 

reakce. 

Použitá literatura: 

BAŠTECKÁ, B., a kol., Terénní krizová intervence, psychosociální intervenční týmy, Grada 

Publishing a.s., 2005, ISBN 80-247-0708-X 

 

Bc. Petr Gaj 

e-mail: petr.gaj@fno.cz 

Oddělení centrálního příjmu (urgentní příjem) 

Fakultní nemocnice Ostrava 

17. listopadu 1790 

708 52  Ostrava-Poruba 
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SAFER A LAERDAL V NORSKU 

SAFER AND LAERDAL IN NORWAY 

 

Aleš Knap 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

Anotace 

Tématem přednášky je návštěva v simulačním centru 

SAFER a firmě Laerdal Medical, která proběhla 3. 3 

až 7. 3 2014 ve městě Stavanger v Norsku. Exkurze 

se zúčastnili studenti jak prezenční, tak kombinované 

formy studia oboru Zdravotnický záchranář 

Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Pří 

návštěvě firmy Laerdal Medical byla prezentována historie organizace od doby vzniku až po 

současnou podobu, a umožněn vstup do prostoru výroby nejen výukových zdravotnických 

pomůcek. V simulačním centru SAFER byla demonstrována praktická výuka pomocí moderních 

technologií, kterou jsme měli možnost porovnat se způsobem vzdělávání zdravotnických oborů 

na Ostravské univerzitě. Exkurze byla financována prostřednictvím ESF Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt: Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů 

mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní 

medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí. 

Společnost Laerdal Medical byla založena roku 1940 ve městě Stavanger, a původně 

se zaměřovala na produkci dětských hraček. Svou výrobu firma postupně přeorientovala 

z důvodu vzrůstající poptávky po pomůckách k realistické simulaci postižení zdraví osob. 

Začali zhotovovat umělé řezné rány a resuscitační figuríny. První takovou byla „Resusci Anne 

manikin,“ umožňující nácvik dýchání z úst do úst. Postupně společnost vyvinula mnohé další 

modely pro nácvik resuscitace, porodu, intubace, měření krevního tlaku, ošetření traumat atd. 

Technický vývoj současné doby a potřeba reálné výuky modelových situací společnost vedl 

k vývoji figuríny SimMan, která patří k nejmodernějším výukovým modelům na trhu. Tento 

model je ovládán dálkově pomocí počítačové technologie, a umožňuje nácvik velké škály 

neodkladných stavů. Mimo uvedené výukové modely společnost vyrábí zdravotnické pomůcky 

určené pro imobilizaci pacienta s poraněním páteře, jako jsou krční límce nebo páteřní desky, 

dále například ruční dýchací přístroje, odsávací pumpy aj. Společnost se nezaměřuje pouze na 

oblast zisku na trhu, ale sdružuje i neziskovou organizaci Laerdal Global Health, která vyvíjí 
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odolné, jednoduché, kulturně přizpůsobivé, a cenově dostupné produkty určené pro distribuci 

do rozvojových zemí. Současně financuje programy zaměřené na pomoc záchrany života 

novorozenců a matek v zemích třetího světa.  

 

Simulační centrum SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and 

Research) sídlí ve stejné budově jako společnost Laerdal Madical. Zajišťuje výuku formou 

využití moderních technologií a především praktického nácviku modelových situací nejen 

studentů, ale i nelékařského zdravotnického personálu a lékařů. Úzká spolupráce se společností 

Laerdal Medical umožňuje simulačnímu centru SAFER věrohodně a efektivně simulovat 

jakékoliv situace, které mohou nastat při běžné praxi. Současně má společnost Laerdal Medical 

přímou odezvu na kvalitu a požadavky pro zdokonalení svých produktů. Simulační centrum 

SAFER klade důraz na praktický nácvik modelových situací. K tomuto účelu využívají 4 boxy 

lůžkové péče pro dospělé, 2 boxy lůžkové péče určené pro dětské pacienty, simulační byt 

a simulační sanitku. Dění uvnitř boxu mohou sledovat a řídit z vedlejší místnosti, která je 

s boxem vizuálně spojena prosklenou tabulí a kamerovým systémem. Veškeré tyto aspekty 

simulačnímu centru umožňují efektivní a kvalitní výuku studentů, zdravotníku i lékařů.  

 

Kontaktní údaje: 

Knap Aleš 

e-mail: ali.knap@seznam.cz 

 

Workshop byl realizován  s finanční podporou projektu ESF Podpora spolupráce a vytvoření 

sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem 

v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí, reg. č.: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0113. 
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URGENTNÍ PÉČE A RYCHLÁ POZEMNÍ A LETECKÁ SLUŽBA V 

NORSKU 

 

Peter Šlesarík 

 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

 

Anotace: 

 

Přednáška je zaměřena na poskytování 

přednemocniční a nemocniční urgentní péče v 

Norsku. Informace, které budou přednášeny jsem 

mohl získat díky workshopu do Norského města 

Stavanger, která proběhla za finanční podpory 

prostřednictvím ESF Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, projekt: Podpora 

spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a 

veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí 

(MED-KA-NET). Exkurze proběhla ve dnech 3.-7. 3. 2014 za účasti studentů denní i 

kombinované formy oboru Zdravotnický záchranář. 

Prvním cílem byla univerzitní nemocnice Helse ve Stavangeru (Stavanger Universitetssjukehus 

Helse Stavanger HF), kde jsme navštívili urgentní příjem. Byli jsme zde seznámeni s jejich 

metodikou třídění pacientů. Práce je rozdílná především v systému poskytované péče. Oddělení 

mají rozdělené dle závažnosti stavu pacienta. U pacienta se sejdou lékaři, kteří pro lepší 

orientaci používají vesty s označením své specializace. Na oddělení urgentního přijmu nás 

zaujal hlavně systém přenosu odběrových zkumavek, přenos se totiž uskutečňuje „potrubní 

poštou“. Norský systém klade důraz na soustavnou přípravu personálu. Lékaři a sestry se tam 

scházejí pravidelně jeden den v týdnu a cvičí modelové situace, aby zdokonalovali své 

vědomosti a celkovou souhru týmů. Mezi nejčastější mechanizmy úrazů jsou zařazeny srážky 

cyklistů s dopravními prostředky a také rychlá jízda na čtyřkolkách.  

Posádka letecké záchranné služby se skládá stejně jako u nás z pilota, lékaře, záchranáře, ale 

navíc mají „RESCUEMANA“, který v podstatě zastává funkci záchranáře, jenž musí být 

cvičený v horském a vodním terénu, musí mít prokazatelné zkušenosti v této oblasti, a také 

musí zvládnout řízení vrtulníku, jeho nouzové přistání. V rámci územního členění Norska je 
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letecká záchranná služba velmi důležitá. Jelikož zasahují v různých terénech, odvíjí se od toho i 

jejich vybavení, které je velmi různorodé a odpovídá dané úrovni poskytování první pomoci.  

Pozemní složky záchranné služby velmi připomínaly naše podmínky. V posádkách se častěji 

objevují ženy a to jak v roli záchranáře, tak i řidiče. Vybavení vozidel je odpovídající našemu 

s rozdílem uložení daných pomůcek. Vnitřní uspořádání je systematičtější a zvětší tak 

manipulační prostor posádky. Výhodou je možnost využití úložného prostoru po stranách vozu 

uloženy na boční straně zevnitř, tak i zvenčí. Záchranář tedy, pokud mu něco pochybí, nemusí 

obcházet celé vozidlo, ale stačí mu otevřít si postranní dveře. 

Dispečerské pracoviště, které posádky řídípracuje na základě stanovených standardů.  

Norwegian index for emergency medical assistance, využívají pro lepší získávání informací od 

volajících. Index je napsán formou bublin, kdy operátor využívá přesných formulací, aby 

docílil požadovaných odpovědí a mohl tak vyhodnotit správně danou situaci. Index je 

vyhotoven ve dvou verzích, a to v angličtině a také samozřejmě v norštině. Anglický index je 

využíván hlavně pro komunikaci s cizinci, kteří do Norska jezdí za prací. Činnost operačního 

střediska trvale zajišťuje  4-5 pracovníků, v týmech po dvou. Součástí běžné praxe je, že 

zaměstnanci jsou současně zaměstnáni v nemocnici či ve výjezdové posádce.  

 

Autor: 

Peter Šlesarík 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

Zdravotnický záchranář 

p.slesarik@seznam.cz 

 

Workshop byl realizován  s finanční podporou projektu ESF Podpora spolupráce a vytvoření 

sítě partnerů mezi institucemi terciálního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem 

v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí, reg. č.: 

CZ.1.07/2.4.00/17.0113. 
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VZDĚLÁVÁNÍ V URGENTNÍ PÉČI – STUDENTSKÁ PRÁCE 

 

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ DEFIBRILÁTOR 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

 

(AUTOMATED EXTERNAL DEFIBILATOR IN THE MORAVIAN-SILESIAN 

REGION) 

 

Aleš Knap, Mgr. Petr Matouch 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na zjištění umístění 

automatizovaných externích defibrilátorů 

v Moravskoslezském kraji, a současně posuzuje 

znalosti laické veřejnosti pro jeho užití. Význam 

umísťování AED by měl být stejně důležitý, jako 

informovanost veřejnosti k čemu automatizovaný 

externí defibrilátor slouží.  Výsledky průzkumu 

budou předány zdravotnickému operačnímu 

středisku záchranné služby Moravskoslezského kraje, které je bude moci využít pro své 

účely.  

 

Práce je zaměřena na poskytování první pomoci pří náhlé zástavě oběhu.  Studiem 

odborných literárních zdrojů jsou vysvětleny pojmy úzce související s touto 

problematikou. Především vznik arytmií, pojem defibrilace a automatizovaný externí 

defibrilátor. Účelem je dosáhnout u čtenářů pochopení problematiky základní 

neodkladné resuscitace, přiblížit děje, které probíhají v průběhu zástavy oběhu, ale také 

objasnit, proč jsou vykonávány jednotlivé úkony během kardiopulmonální resuscitace.  

V Evropě je náhlá srdeční zástava důvodem 700 000 úmrtí za rok. Nejčastější příčina 

NZO je kardiálního původu, a z toho jednoznačně převažují maligní arytmie, jako jsou 

ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie, které přecházejí do asystolie. 

Literatura uvádí, že kardiopulmonální resuscitace v přednemocniční neodkladné péči 

je nezbytná až u 60 osob / 100 000 obyvatel. Ve 2/3 těchto případů je neodkladná 

resuscitace zahájena laickými zachránci. Neprodlené zahájení srdeční masáže a dýchání 

z úst do úst laickými zachránci zvyšuje naději na přežití postiženého až 3x, naopak 

časovou prodlevou v zahájení kardiopulmonální resuscitace se s každou minutou snižuje 
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naděje na přežití postiženého zhruba o 10%. V případech, kdy je možno při základní 

neodkladné resuscitaci použít automatizovaného externího defibrilátoru je zaznamenáno 

přežití ve 49-74 % případů. Dle nejnovějších doporučení by defibrilace měla být mimo 

nemocniční zařízení provedena alespoň do 5 minut od vzniku náhlé zástavy oběhu. 

Do průzkumu mapování automatizovaného externího defibrilátoru v Moravskoslezském 

kraji jsou zahrnuty subjekty, u nichž je předpoklad dispozice tímto přístrojem. Jedná se 

o místa se zvýšenou koncentrací osob nebo se zvýšenou fyzickou zátěží na organismus. 

Dalším faktorem, který je vzat v úvahu, jsou vysoce riziková místa z hlediska četnosti 

náhlé zástavy oběhu. V rámci práce bylo osloveno 1108 subjektů, z toho 300 obcí 

Moravskoslezského kraje, 365 jednotek dobrovolných hasičů, 10 nákupních center, 10 

obchodních řetězců, 202 průmyslových závodů, 90 sportovišť, 52 zdravotnických 

zařízení, 23 jednotek Hasičského záchranného sboru, 6 územních odborů Policie České 

republiky, 24 služeben Obecní policie, 5 stanovišť horské služby, Český červený kříž, 

Báňská záchranná služba, 4 pracoviště Vězeňské služby ČR, letiště, 8 vlakových 

nádraží a 6 autobusových nádraží. Získané informace byly zpracovány a stylizovány do 

tabulek. Jednotlivé odezvy byly pečlivě zaznamenány a následně použity při zhotovení 

seznamu a mapy subjektů, jež disponují automatizovaným externím defibrilátorem. 

Pro hodnocení znalostí laické veřejnosti v oblasti poskytování první pomoci při náhlé 

zástavě oběhu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. 
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OUTCOME PACIENTŮ PO ISCHEMICKÉ CMP 

 

Miroslava Kolářová 

Sylva Gargášová 

 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení 

kvality výkonu mozku dle Rankinova skóre 

(Modified Rankin Scale, mRS) u pacientů po 

ischemické CMP v době propuštění 

z hospitalizace. Snaží se zhodnotit neurologický 

deficit po ischemickém iktu a faktory s ním 

související.  

Výzkum byl proveden retrospektivní formou. 

Sledovaný soubor zahrnoval pacienty ve věku 21-98 let. Práce se zabývá stupněm následků 

CMP hodnocených mRS. Průměrná hodnota modifikovaného Rankinova skóre v době 

propuštění z hospitalizace u sledované skupiny nemocných byla 2,15. Byl hodnocen vliv věku 

na hodnocení funkční nezávislosti. Průměrná délka hospitalizace činila 8 dní. Práce se zabývá 

rovněž časovou prodlevou od vzniku symptomů do vyšetření neurologem, zaměřuje se na 

začátek léčby iktu. Mapován byl také výskyt rizikových faktorů u sledovaného souboru 

pacientů. Nejčastěji se vyskytovaly hypertenze a fibrilace síní. Při zkoumání vztahu rizikových 

faktorů a funkčního deficitu byl potvrzen vliv fibrilace síní na výslednou hodnotu mRS, a 

naopak se nepotvrdila souvislost mRS a diabetu. 

Je kladen důraz na nutnost včasného přijetí pacientů na specializovaná pracoviště a potřebu 

vzdělávání laické i zdravotnické veřejnosti v dané problematice. 
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ZDRAVOTNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ 

ENSURING MEDICAL ASSISTANCE AT CULTURAL AND SOCIAL EVENTS 

Olga Sládková, Ing. David Machálek 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra intenzivní medicíny a forenzních 

oborů 

Anotace  

Prezentace je zaměřena na činnost 

zdravotnické záchranné služby a s ní spojené 

úkoly, které se mohou objevovat při 

nedostatečném nebo zcela chybějícím 

zdravotnickém zajištění akcí kulturního, 

sportovního či společenského rázu. Dále se 

zaměřujeme na zjištění, zda mají zdravotníci  

ze zdravotnických záchranných služeb 

v krajích i Krajských zdravotnických odborů 

nějaké specifické postupy či požadavky, pro 

zajištění akcí podobného typu. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba poskytuje nepřetržitý příjem a vyhodnocování tísňového volání, 

určuje stupně naléhavosti tísňového volání a následně i nejvhodnější řešení celé situace.
12

 

Poskytuje také soustavnou bezodkladnou zdravotní péči mimo zdravotnická zařízení.
3
 Dále řídí 

a organizuje zdravotnickou péči v místě události, třídí a ošetřuje raněné v důsledku 

hromadného neštěstí a zajišťuje jejich transport do lůžkových zařízení.
4
 Rovněž zabezpečuje 

likvidaci zdravotnických následků při hromadném neštěstí. Hlavním úkolem zdravotnické 

záchranné služby je záchrana života a podpora zdraví. Své služby poskytuje na vyžádání i pro 

veřejnost. Tím je myšleno poskytování, v rámci tzv. doplňkových činností, také asistenční 

služby a zdravotnický dohled na společenských, sportovních nebo kulturních akcích. 

Zdravotnické zajištění jakékoliv akce s velkým počtem účastníků, by mělo být samozřejmostí. 

Nikdy nemůžeme vědět, zda nenastane nějaká nečekaná situace, kdy budou služby 

zdravotnické záchranné služby potřeba. Když ale přece jen dojde k situaci, ve které je akce 

zdravotnicky nezajištěna nebo zajištěna nedostatečně, musí příslušná zdravotnická záchranná 

služba vyslat nejbližší potřebné síly a prostředky. Musí tak omezit standardní poskytování 
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přednemocniční neodkladné péče. Zdravotnické operační středisko (ZOS) musí také během 

celé akce zajišťovat pokrytí běžných výjezdů, které v té době mohou běžně nastat. 

Zdravotnická záchranná služba si nemůže dovolit ohrozit poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v daném regionu pro zbytek občanů. Když vyčerpá ZOS svou výjezdní 

kapacitu, mohou být povolány zálohy nebo posádky ze vzdálenějších měst, okresů či krajů. 

Musí se ovšem počítat s omezenou dostupností a časovou prodlevou, která může být o poznání 

delší. Právě z těchto důvodu by plánování zdravotnického zajištění akce mělo být bráno 

s veškerou odpovědností.  

Kraje, které jsou garantem zdravotních služeb a zajištění dostupnosti zdravotní péče včetně 

Zdravotnické záchranné služby, by mělo zajímat, zda je akce předem nahlášena a zdravotně 

zajištěna. Právě kraje jsou totiž příslušnými správními orgány, které akce schvalují a 

v příslušném regionu i povolují. 

 Když jsme všech 14 Krajských zdravotnických odborů kontaktovali, abychom zjistili všechny 

skutečnosti, dostali jsme informaci, že kraje nedisponují žádnými doporučenými postupy či 

opatřeními, které by měl pořadatel akce před jejím konáním zajistit nebo dodržet. Tato situace 

je zarážející, protože v odlišnosti od Hasičského záchranného sboru (HZS), který má, na rozdíl 

od Krajských zdravotnických odborů, velmi striktní požadavky na požární bezpečnost, které 

musí organizátor akce zajistit a HZS poté schválit.  

 Dokonce ani krajské zdravotnické záchranné služby nemají standardně zpracovány postupy 

pro zdravotnické zajištění kulturních a společenských akcí, a při cíleném dotazu nás odkázaly 

na Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof (Urgmed). Ta má, ale prozatím jen návrh 

doporučených postupů, který je určen k odborné diskuzi. Dokumentem, který stanovuje 

opatření uplatňované při poskytování přednemocniční neodkladné péče v případě neštěstí 

s hromadným postižením osob, je traumatologický plán kraje. Je to však dokument, který řeší 

již nastalou mimořádnou událost a postupuje se podle předem naplánovaných pravidel.  

Akce, jejichž návštěvnost přesahuje 1000 lidí, někdy i deseti tisíce, jsou již brány jako masová 

shromáždění. Můžeme je rozdělit na krátkodobé, trvající pár hodin či jeden den; a dlouhodobé. 

Dále je dělíme na akce setrvávající v jedné lokalitě či migrující na různá místa. Zajištění nejen 

zdravotnické služby, ale i bezpečnosti a pořádku takovýchto akcí se odvíjí i od skutečnosti, zda 

se akce pořádá v uzavřené místnosti nebo na otevřeném prostranství. V minulosti se těchto 

obrovských akcí, které čítaly na tisíce účastníků, uskutečnilo skutečně mnoho. Jednalo se o 

hubení festivaly, koncerty, protestní pochody, sportovní události či určité sociální nepokoje.  
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Shromáždění čítající velké množství lidí jsou často „nejvhodnějšími a nejčastějšími“ místy pro 

vznik mimořádné události, a to z důvodu nešťastných náhod, nepříznivých klimatických 

podmínek nebo selhání lidského faktoru. Nesmíme ale zapomínat, že se podobné akce mohou 

často stát i terčem teroristických útoků. Z historie můžeme zmínit rok 1988, kdy se v 

německém Ramsteinu při letecké prohlídce srazili tři letadla a zahynulo 70 lidí. Další čtyři 

stovky pak byly zraněny. Dále můžeme připomenout neštěstí ve slovenském Trenčíně, kdy na 

festivalu Bažant Pohoda, v roce 2009, spadl obrovský stan přímo na tančící dav lidí. 

V neposlední řadě se v roce 1972 stala teroristickým terčem olympiáda v Mnichově nebo 

loňský Bostonský maraton.  

Zdravotnické zajištění kulturních, společenských či sportovních akcí závisí pouze na 

pořadatelích a jejich zodpovědnosti, protože jak už jsme zmínili výše, není jim ze zákona 

uložena povinnost, zajistit své akce nepřetržitým zdravotnickým dohledem. Tuto povinnost 

bohužel nestanovují ani kraje, přestože by mohly. Proto by tato problematika týkající se záštity 

a dozorem zdravotnické záchranné služby, měla přejít do rukou příslušných správních orgánů, 

které by na celou situaci mohly dohlížet a kontrolovat její plnění.  
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POMOCI Z INTERNETOVÝCH ZDROJŮ 
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Ostravská univerzita v Ostravě 

 

Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

 

 

Anotace: 

 

V dnešní době moderních technologií je 

všeobecně známo, že pokud něco nevíme, 

neznáme, zadáme daný problém do 

internetového vyhledávače, který na nás 

vychrlí spoustu stránek s ještě větším 

množstvím informací, ne však všechny 

informace jsou správné.  Předložená práce hodnotí dostupnost a správnost těchto 

informací v internetových vyhledávačích.  

Práce vymezuje základní problémy a příznaky, týkající se změny zdravotního stavu 

(AIM, DM, poruchy vědomí, popáleniny, krvácení.). Prvním cílem mé práce je zjistit 

dostupnost postupů pro zajištění první pomoci po zadání pojmu „první pomoc“ do 

internetových vyhledávačů Google, Seznam a Centrum, a to na prvních deseti 

stránkách. V druhé časti hodnotím kvalitu jednotlivě doporučovaných postupů z 

elektronických zdrojů a porovnávám s postupy uváděnými v odborné literatuře. 

V rámci dílčích cílů porovnávám jednotlivé vyhledávače a rozsah materiálů. Webové 

stránky s informacemi o poskytování první pomoci se opakovaly vůči porovnání 

Seznam x Google, Centrum x Google, tak i Centrum x Seznam. Pouze 4 webové 

stránky splnily 100% úspěšnost v rámci mé hodnotící tabulky (daných kapitol), u 

kterých se dále hodnotila správnost poskytovaných informací. Jmenovitě to byly 

stránky: www.zachrannasluzba.cz, www.zachrannykruh.cz, www.cervenykriz.eu a 

www.lf3.cuni.cz. Další stránky splňovaly úspěšnost od 36 % po 91%. Nejmenší, tedy 

36% úspěšnost měly stránky www.zdrsem.cz a www.krystufek-zachranar.cz. 
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Při porovnání jednotlivých vyhledávačů jsem došel k závěru, že největší úspěšnost měl 

webový vyhledávač Centrum, což bylo způsobeno i tím, že se u něj opakovaly odkazy, 

které byly nalezeny Googlem i Seznam, v kombinaci s nalezenými, neshodujícími se 

odkazy na vyhledávači Centrum způsobilo, že se tento vyhledávač umístil na první 

místo v úspěšnosti.  

V rámci vyhodnocování správnosti jednotlivých kapitol bylo zjištěno, že 100% 

správnosti dosáhla kapitola krvácení, která byla obsažena na všech webových stránkách 

daných webových vyhledávačů, poté s průměrnou 93% správností kapitola popáleniny, 

na třetím místě s průměrnou správností 91 % kapitola poruchy vědomí. K posledním 

příčkám v rámci úspěšnosti se řadí komplikace při DM (39 %), NPB (44 %) a křečové 

stavy (47 %). 
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POSTEROVÁ SEKCE 

BAZÁLNÍ STIMULACE NA OPRIP FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Pavla Blahutová, Ivona Závacká 

Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě 

 

Anotace: 

Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče 

ve Fakultní nemocnici Ostrava (ČR) má celkem 12 

resuscitačních lůžek na 2 stanicích. Toto oddělení 

přijímá pacienty od věku 28 dnů života do 

ukončeného 18 roku a stejně rozmanité jsou i 

diagnózy, pro které jsou pacienti hospitalizovaní. 

Mezi diagnostické skupiny patří např. traumata, 

pooperační stavy, intoxikace, metabolická 

onemocnění, popáleniny, hematoonkologické stavy, neurologická onemocnění, onkologické 

stavy. 

Našim cílem je návrat našich pacientů do života s co nejmenšími následky nemoci či úrazu a 

pacientům s chronickým onemocněním zpříjemnit pobyt v nemocnici a zajištění dostatečně 

podnětného a stimulujícího prostředí, a proto i na tomto oddělení využíváme celý koncept 

Bazální stimulace. V dnešní době je velký důraz kladen na individualizovanou ošetřovatelskou 

péči, a právě toto tento koncept umožňuje. 

 

Bazální stimulace® je koncept zaměřující se na komunikační, interakční a vývoj podporující 

stimulační péči u osob s poruchami vnímání a hybnosti. Koncept je určen všem nemocným, 

kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu a své místo 

nachází především v neonatologické intenzívní péči u dětí předčasně narozených, v péči o děti i 

dospělé s psychosomatickým postižením, u pacientů s kraniocerebrálním poškozením. Autorem 

konceptu je speciální pedagog prof. Andreas Fröhlich. 

BBaazzáállnníí  ssttiimmuullaaccee®®  využívá poznatků z intrauterinního života. Schopnost vnímání se rozvíjí 

již v embryonální fázi a začíná již v 9. týdnu těhotenství. 
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Pro zajištění individualizované péče je nutné znát biografickou minulost pacienta. Ta nám 

umožňuje  implementovat do ošetřovatelské péče vhodné stimuly, které jsou pacientovi známé 

a může na ně reagovat. Somatická stimulace poskytuje vjemy z povrchu těla a z vnitřního 

prostředí organismu a tím předává pacientovi informace o jeho těle, o sobě samém a vyznačuje 

hranice jeho těla. Formy somatické stimulace polohování, celková koupel a masáž stimulující 

dýchání. 

Cílem vibrační stimulace je pocítit tělesnou hloubku a tělo, jeho vnitřní stabilitu a tělesné 

hranice. Indikace takovéto stimulace je u pacientů s hemiplégii, s ochrnutím DKK, u 

inkontinentních pacientů při nácviku mikce. 

Vestibulární vnímání předává orientaci o změně polohy, o naší pozici, jak rychle a v jakém 

směru se pohybujeme. Pokud dochází ke změně polohy jen zřídka, ztrácí vestibulární aparát 

svou schopnost na změny polohy. Tato stimulace je indikována u pacientů dlouhodobě 

upoutaných na lůžko, s omezenou pohyblivostí, ve vigilním komatu. 

Optická stimulace umožňuje pacientovi orientaci v prostoru a čase, schopnost uspořádat si 

okolní prostředí a vnímat okolní svět, dodává pocit jistoty a umožňují nám schopnost se učit. 

Dodržování denního režimu může zabránit vzniku spánkové deprivace, velmi časté u pacientů 

v intenzivní péči. 

Hlavní cíle auditivní stimulace je stimulace sluchového vnímání a navázání kontaktu s 

pacientem. Pokud pacient není schopen orientovat se v okolí pomocí zraku, pak tuto funkci 

přebírá sluch. Zvukové nabídky mají být krátké a opakovat se. 

K orální stimulaci dochází již intrauterinně, prostřednictvím chuťových látek, které se nacházejí 

v plodové vodě. Plné vnímání chuti je plnohodnotné tehdy, když jsou aromatické látky 

vnímány čichovými buňkami nosní sliznice a prostřednictvím chemoreceptorů. 

Taktilně–haptickou stimulací uspokojujeme u pacienta základní lidskou potřebu - potřebu 

aktivity. K této stimulaci lze použít oblíbené předměty, hračky, předměty k výkonu povolání 

Mgr. Eva Lapčíková, 

OPRIP KDL FNO 17. Listopadu, 

Ostrava Poruba + Katedra Intenyivní medicíny a forenzních oborů, 

lapcice@seznam.cz, 607124062 
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