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HODNOCENÍ HOVORŮ NA KZOS ZZS MSK 
Bohdan Jančata 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

 

Anotace 

Ve své krátké přednášce se budu zabývat hodnocením 

hovorů prováděným od konce roku 2013 dosud na 

pracovišti KOS ZZS MSK.  

I přes počáteční rozpaky se rozhodli vedoucí 

pracovníci KOS ZZS MSK v druhé polovině roku 

2013 pro zpracování základního schématu pro 

hodnocení hovorů vedených na tísňové lince ZZS 155.  

 

Prvními impulzy bylo nepravidelné hodnocení hovorů s prováděnou TANR, hovorů vztahujícím se k 

obdrženým stížnostem či dotazům na práci dispečerů KOS ZZS MSK a hovorů zpracovávaných pro 

PČR v případech kdy hovor byl důležitý pro vyšetřování podezření na spáchání trestného činu. Tato 

hodnocení byla prováděna nekoncepčně a mohla být vždy ovlivněna, ať již pozitivně anebo negativně 

výsledným řešením celé situace. Proto bylo rozhodnuto o metodicky a koncepce vedeném procesu. 

Součástí tohoto procesu bylo, vytvoření přehledného hodnotícího formuláře, který by mohl být 

jednoduše archivován. Dále bylo nutno vytvořit jednoduchý a přehledný systém známkování tak, aby 

měl každý dispečer po ukončení hodnotícího období a odeslání výsledků jasnou představu o svém 

hodnocení.  Zároveň bylo důležité, aby bylo možno využívat souhrnných výsledků a poznatků pro 

další zkvalitnění práce operátorů.  Dále se řešil co nejlepší a nejspravedlivější způsob výběru 

hodnocených hovorů.  Po domluvě na všech podstatných věcech přišlo první kolo hodnocení, kdy bylo 

zjištěno, že máme  nejen  nedostatky ve vedení hovorů ale i nedostatky v systému hodnocení 

jednotlivými hodnotiteli. Bylo tedy přikročeno k dalším nezbytným úpravám a to nejen v systému 

hodnocení hovorů ale i ke zpřehlednění hodnotícího formuláře a rozdělení jednotlivých kategorií a 

oblastí hodnocení hovoru. 

Veškeré výsledky a poznatky a to jak ty negativní tak i pozitivní byly a jsou dosud uplatňovány v 

dalším vzdělávání dispečerů KOS ZZS MSK. 

Autor: 

Bohdan Jančata. 

                                                                                                   ZZSMSK 

                                                             Bohdan.jancata@zzsmsk.cz 

Klíčové slova 

 KOS ZZS MSK, 

hodnocení hovorů, 

hodnotící formulář, 

tísňová linka, hodnotitel, 

zpětná vazba 
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LOKALIZACE VOLAJÍCÍHO NA TÍSŇOVOU  

LINKU NA KZOS ZZS MSK  

Bohdan Jančata 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Anotace 

Cílem přednášky je velmi stručně seznámit se 

zavedením systému lokalizace volajícího na IBC MSK 

pro všechny složky IZS a tedy pro tísňovou linku ZZS 

MSK.   

Tento systém byl s konečnou platností, po nezbytném 

testování a zkušebním provozu, spuštěn v první 

polovině února roku 2015. V přednášce bude zmíněna 

současná metoda lokalizace pomocí celulární mobilní 

sítě. Dále bude zmíněna, s laskavým svolením autora, 

možnost, mnohem přesnějšího určení polohy volajícího, pomocí GPS, A-GPS a Wi-Fi position 

systém, která se nabízí v právě vytvářené aplikaci pro „chytré mobilní telefony“ studentem VUT Brno 

- fakulty elektrotechniky a komunikačních technik ústavu biomedicinského inženýrství, Filipem 

Maleňákem.  

 

 

 

 

                                                                                 Filip Maleňák 

                                                                                              fmalenak@me.com 
                                                                                                 Bohdan Jančata. 

                                                                                                   ZZSMSK 

                                                             Bohdan.jancata@zzsmsk.cz 
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TANR A KPR S POUŽITÍM AED 

Ladislav Lang, Petra Tesařová 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Příspěvek přináší kazuistiku pacienta s náhlou 

zástavou oběhu. Zabývá se důležitými momenty průběhu 

volání a samotného případu. Analyzuje volání na tísňovou 

linku 155 a probíhající telefonicky asistovanou 

neodkladnou resuscitaci, laickou resuscitaci prováděnou 

svědky události a náhodné, ale účinné využití 

automatizovaného externího defibrilátoru. 

 

Krajské zdravotnické operační středisko a posádky zdravotnické záchranné sužby MSK v lednu 2015 

spolupracovali na jednom z mnoha případů záchrany lidského života. Tato událost byla ovšem 

výjimečná použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED).   

 Náhlá zástava oběhu (NZO) postihla muže ročník 1941. K události došlo za přítomnosti rodinných 

příslušníků. Tito bez otálení zavolali na národní tísňové číslo 155. Díky příkladné spolupráci dcery 

postiženého s operátorkou zdravotnické záchranné služby byla v co nejkratší době správně 

identifikována bezprostřední porucha životně důležitých funkcí pacienta a lokalizováno místo události. 

Na místo příhody neprodleně vyjíždí posádka rychlé zdravotnické pomoci a skupina rendez-vous s 

lékařem. 

 Operátorka tísňové linky instruuje svědky události k poskytnutí neodkladné resuscitace a zůstává s 

nimi ve spojení. Jeden ze svědků přivolává souseda, shodou okolností zdravotnického záchranáře, 

který se zabývá výukou první pomoci. Jednou z pomůcek, jež při vedení kurzů první pomoci používá, 

je automatizovaný externí defibrilátor (AED). Tento přístroj si také přináší s sebou na místo, kde 

probíhá resuscitace postiženého muže. AED po napojení indikuje podání defibrilačního výboje, který 

je zachránci proveden. Vzápětí přijíždí posádky ZZS a přebírají pacienta do své péče. Muž se 

postupně probírá k vědomí a se záchranáři komunikuje.  

 Zasahující lékař následně rozhoduje o převozu pacienta na specializované pracoviště ve Fakultní 

nemocnici Ostrava. Zde je muži provedena koronarografie. V průběhu hospitalizace je u něj 

provedena primoimplantace ICD, upravena terapie hypertenzní nemoci a kompenzace DM s 

převedením na inzulinoterapii. Po několika dnech je propuštěn domů. 

 

Kontaktní údaje: 

 

Ladislav Lang, ladislav.lang@zzsmsk.cz, tel.: 734 692 877 

Klíčová slova  

Telefonicky asistovaná 

neodkladná resuscitace, 

náhlá zástava oběhu, 

automatizovaný externí 

defibrilátor. 
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Petra Tesařová, petra.tesarova@zzsmsk.cz  

Krajské zdravotnické operační středisko 

ZZS MSK, územní odbor Ostrava 

Nemocniční 11/3328, 702 00 Moravská Ostrava 
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PROJEKT PLOŠNÉHO ROZMÍSTĚNÍ AED V JIHOMORAVSKÉM KRAJI – 

PRINCIP „FIRST RESPONDERA“ 

Pavel Klim 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

Anotace 

Již v roce 2013 Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p. o. zahájila projekt plošného 

rozmístění AED v městě Brně, Natočila výuková 

videa, která se nyní používají ve výuce široké 

věřejnosti i profesionálů. Než organizace zahájila 

spolupráci s PČR Jmk a HZS Jmk, bylo nutné všechno 

připravit tak, aby se následně first responderů 

využívalo efektivně, rychle a vše bylo ve prospěch 

pacienta. Již nyní jsou známy výsledky tohoto 

projektu, které dokazují, že plošné rozmístění AED v 

Jihomoravském kraji má smysl. 

V souladu se statistikami Evropské rady pro resuscitaci (ERC) je výskyt srdečních zástav v Evropě 

vysoký, až 700 000 případů/rok. Evropské země udávají kolem 11 % případů kvalitního přežití 

pacientů po náhlé zástavě oběhu. V Jihomoravském kraji týmy ZZS resuscitují kolem 700 pacientů 

ročně a pouze u 45% z nich se v terénu podaří obnovit spontánní krevní oběh. Toto číslo nevypovídá o 

následném přežití pacientů. Velké množství pacientů umírá po převozu do nemocnice nebo situaci 

přežijí s těžkým neurologickým deficitem. Po 5 minutách od vzniku náhlé zástavy srdeční (NZO) 

dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Zákonem stanovená dojezdová doba pro týmy 

ZZS je 20 minut. I když průměrný dojezdový čas k pacientům do 8 minut, je tato doba pro pacienta 

osudnou, pokud na místě není poskytována laická první pomoc. Největší šanci na přežití dává 

postiženému kromě kvalitní okamžité resuscitace i včasná defibrilace. Včasná defibrilace je jedním z 

postupů KPR podstatně zvyšující její následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, 

udává se přežití až v 94 % případů. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50%, 

za 12 minut po NZO už jen v 25% případech.  

ZZS JMK byla jedním z realizátorů projektu „Rozmístění AED v Brně a Jihomoravském kraji“. Tento 

projekt odstartoval celý systém, který vedl k plošnému zasíťování celého kraje nejen defibrilátory, ale 

současně i „first respondery“. 

První fáze: Na veřejná místa v Brně bylo v roce 2013 pilotně rozmístěno celkem 13 AED (4 

stacionární - veřejně  v boxech, 9 u ostrahy nebo správy veřejných objektů). V rámci projektu byla 

realizována osvětová a vzdělávací kampaň s cílem zlepšit povědomí občanů o resuscitaci, včetně 

použití AED. Současně byla vytvořena instruktážní videa o resuscitaci s použitím AED, která taktéž 

přispěla k plošné vzdělanosti veřejnosti v oblasti resuscitace.  

Druhá fáze: Kromě rozmístění nových AED byly rovněž osloveny soukromé subjekty vlastnící AED. 

Mnoho soukromých subjektů si na základě veřejné výzvy AED nakoupilo tak, aby mohli být zařazení 

do systému. 

Třetí fáze: V roce 2014 navázala ZZS JMK ve spolupráci s HZS JMK projektem Rozmístění AED do 

JMK. Na základě reálných výjezdových časů vytipovala ZZS JMK lokality s dojezdovou dobou blížící 

se hranici zákonné normy. Z podpory Jihomoravského kraje bylo pořízeno 12 AED pro účely HZS. 

Klíčové slova 

ZZS, PČR, HZS, 

integrovaný záchranný 

systém, automtizovaný 

externí defibrilátor 
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Dle reálných dojezdových časů vozidel ZZS do těchto území bylo navrženo 12 míst, kde byla AED 

dislokována.  Kromě AED, které ZZS rozmístila, byly do systému zařazeny i všechny defibrilátory, 

kterými požární stanice HZS a jednotky SDH disponovaly. Nyní máme k dispozici v celém kraji 39 

jednotek s připraveným AED. 

Čtvrtá fáze: Do systému AED V JMK byla zařazena PČR. Z podpory Jihomoravského kraje bylo 

pořízeno 15 AED, která byla určena právě pro Policii. PČR v jihomoravském kraji již 11 AED 

vlastnila, takže nyní mají k užívání celkem 26 přístrojů. Všechny služebny a útvary, které mají AED 

k dispozici byli zdravotníky ZZS důkladně proškoleni.  

AED využívají nejen policisté na obvodních odděleních, ale i příslušnicí sloužící na dálničních 

odděleních a příslušníci speciální pořádkové jednotky. 

 

Role Krajského zdravotnického operačního střediska ZZS JMK (KZOS) 

Klíčovou roli v projektu hrají operátorky Krajského zdravotnického operačního střediska.Ty aktivují 

AED ihned po přijetí tísňové výzvy na lince 155 a zjištění, že pacient je v bezvědomí a nedýchá. 

Operátorky mají všechna dostupná AED zaznačené v mapách a při aktivaci spolupracují s operačními 

středisky složek IZS.  

Přesah a význam systému 

ZZS JMK byla již opakovaně oslovena dalšími kraji v ČR o pomoc a spolupráci při realizaci 

rozmístění AED. V Jihomoravském kraji se podařilo vytvořit a ověřit fungující systém rozmístění 

AED, který přináší výsledky v podobě zachráněných lidských životů. V případě, že bude tento systém 

postupně implementován do dalších krajů, zajistí se tím výrazné zlepšení dostupnosti okamžité 

pomoci u pacientů postižených zástavou oběhu ještě před příjezdem profesionální pomoci. 

V posledních dnech byla ZZS na vyžádání prezentovat tento systém i na Slovensku, kde byla zahájena 

spolupráce. 

 

Výsledky: 

V druhé polovině roku 2014 bylo resuscitováno za pomocí Firt responderů celkem 80 pacientů. U 27 

pacientů se podařilo obnovit krevní oběh a pacienti byli následně transportováni k nemocničnímu 

ošetření. Ve 2 případech se podařilo laickým zachráncům obnovit u postižených krevní oběh ještě před 

příjezdem profesionální pomoci. Tito pacienti byli v době příjezdu ZZS již při vědomí. 

 

Nynější stav v JMK: 95 zařazených AED 

JPO – 38 AED (PS HZS 22, JSDH 16) 

PČR- 26 AED 

Ostatní 31 AED  

 

        Pavel Klim, DiS. 

        ZZS JMK, p. o. 

        klim.pavel@zzsjmk.cz 
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VZDĚLÁVÁNÍ POD HLAVIČKOU ZAMĚSTAVATELE 

Petr Jaššo 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

 Přednáška se věnuje postupnému vývoji povinného 

vzdělávání v pracovním poměru a ve své druhé části 

ukazuje modelovou metodiku týkající se 

kardiopulmonální resuscitace ve dvoučlenné posádce.  

 

 

Maturitu, bakalářskou práci, anebo atestační či závěrečnou zkoušku, chápe velké množství 

zdravotníků, jako ukončení nutnosti povinné profesní přípravy. 

V minulém století byl vzdělávací proces zdravotnických zaměstnanců složen ze základního 

zdravotnického vzdělání v podobě střední školy, případně, dle pracovní pozice, z nástavbového 

specializačního rozšíření. Další vzdělávací nároky u zaměstnavatele byly pouze interní kurzy mytí 

rukou, požární ochrana teoretické přednášky KPR a jiné. 

Tak jak se však modernizuje technika, materiály i léky, je nutno na moderní prostředky odpovědět 

moderními zaměstnanci. Rozšíření povinností vedoucích pracovníků jednotlivých oddělení nemělo na 

kvalitu vzdělávání efekt, a proto se postupně objevili první náměstci ředitelů pro věci vzdělávání, vědy 

či výzkumu, oddělení vzdělávání či skupiny mentorů praxí v prostředí nemocnic a samostatné 

komplexy vzdělávacích a výcvikových středisek na záchranných službách. Zmíněné struktury vnáší v 

posledních letech do systému profesní připravenosti i personálních nároků zdravotníků zcela nový 

směr. 

Cílem těchto částí organizací je využití maximálního možného potenciálu zaměstnanců, využití 

technických možností vlastního vybavení, prevence syndromů vyhoření nebo včasné odhalení slabých 

míst v organizaci. 

Vzdělávací střediska na záchranných službách se tak věnují adaptačním procesům, vzdělávání 

stávajících zaměstnanců, i hodnocení těch, kteří svou práci vykonávají nezodpovědně či odmítají další 

vývoj moderním směrem. Současně poskytují metodickou základnu k běžným rutinním činnostem, 

které záchranáři zažívají denně, anebo reagují na organizační změny, jakou bylo například odbourání 

tříčlenných posádek vozidel Randez Vouz na ZZS v Moravskoslezském kraji, a tím vzniklé problémy 

v bazálních činnostech, jakými je například resuscitace. Kdysi funkční zavedená pravidla totiž 

nepočítala s dvoučlennou posádkou, a byť jsou například lékaři zkušení, nevěděli co si počít. 

Zaměstnanecké vzdělávání je proto určeno řidičům, lékařům, sanitářům i záchranářům a sestrám. 
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Již J. A. Komenský, či pro někoho modernější major Maisner, hlásali „Škola hrou“. A tento faktor, je 

prvním ze dvou největších přínosů organizaci. Druhým, bezesporu důležitějším benefitem, je možnost 

kvalitnější péče o naše pacienty a mnohdy i blízké osoby. 

 

 

Autor: 

Mgr.  Petr Jaššo 

ZZS MSK 

palisandr@seznam.cz 
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VYUŽITÍ DETEKTRORŮ CO V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI 

David Holeš, Martin Dokulil 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Anotace 

Intoxikace oxidem uhelnatým (CO) je nejčastější 

náhodná otrava, kterou ne vždy můžeme během prvního 

vyšetření správně diagnostikovat. Pro zvýšení 

bezpečnosti jsou proto, od listopadu roku 2014, všechny 

posádky ZZS MSK vybaveny plynovými detektory PAC 

5500. Přístroje pomáhají chránit nejen členy posádek, 

ale také usnadňují diagnostiku otravy při 

nespecifických klinických příznacích, kdy není ihned 

viditelný možný zdroj CO. 

 

V roce 2014 byl počet výjezdů k intoxikacím CO 135, kdy primárně ošetřených pacientů bylo 66, 

z toho 50 dospělých a 16 dětí do 15 let. Příčiny intoxikace byly: kamna, krb, kotel – 37, požár (byt, 

dům, chata) – 20, suicidia výfukovými plyny z automobilu – 3… 

Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch.Vzniká nedokonalým 

spalováním. Intoxikace CO může být jednak náhodná, nebo v sebevražedném úmyslu. Vdechnutý CO 

se rozpouští v plazmě a jeho afinita k hemoglobinu je 240x vyšší než afinita kyslíku. Dochází 

k tkáňové hypoxii kombinovaného původu. Klinický obraz je velmi nespecifický. Od mírných 

příznaků ( nevolnost,zvracení, bolesti hlavy, závratě, bolesti hrudi, palpitace) až po poruchu vědomí. 

Již za relativně krátkou dobu provozu v našich podmínkách máme mnoho pozitivních využití, kdy při 

vstupu posádek do zamořených prostor, plynový detektor začal vydávat akustická i světelná varovná 

hlášení a posádky ihned věděli o hrozícím nebezpečí.  

 

Autor: 

MUDr. David Holeš 

ZZSMSK 

david.holes@zzsmsk.cz 
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MANAŽMENT NCMP VO FNSP J. A. REIMANA V PREŠOVE 

Daniela Rybárová, Ľudmila Miženková, Tomáš Cmar 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove 

 

Anotace  

Náhla cievna mozgová príhoda je časté akútne 

ochorenie, ktoré pacientov vážne ohrozuje na živote a 

môže výrazne znížiť kvalitu ich doterajšieho života 

s trvalým obmedzením.  Cieľom diferenciálnej 

diagnostiky v prednemocničnej fáze je podať správnu 

liečbu, čo najoptimálnejšie stabilizovať pacienta 

a zabezpečiť jeho transport do cieľového 

zdravotníckeho zariadenia. Dostupnosť záchrannej 

zdravotnej služby, správna diagnostika, 

prednemocničná terapia a urýchlený transport do 

cieľového zdravotníckeho zariadenia sú významne 

dôležité pre  zmiernenie neurologických zmien 

a urýchlenie návratu pacienta do aktívneho života 

s minimálnym funkčným obmedzením. Pri spracúvaní informácií bol použitý spôsob obsahovej 

analýzy dokumentácie - Záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby Oddelenia urgentnej 

medicíny FNsP J. A. Reimana v Prešove z roku 2013 u pacientov, ktorým bola v prednemocničnej 

fáze starostlivosti diagnostikovaná náhla cievna mozgová príhoda so zameraním na hodnotenie 

postupov a kvality poskytovanej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s 

dodržiavaním Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre 

starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu.  

Náhla cievne mozgová príhoda (NCMP) predstavuje vo vyspelých krajinách závažný až dramatický 

nárast incidencie. Ročná incidencia je odhadovaná na 300-500 prípadov postihnutia na 100 000 

obyvateľov Slovenskej republiky (Šustová 2013, Dobiáš a kol. 2012). Podľa Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO)  je NCMP náhla, akútne vzniknutá fokálna alebo globálna porucha funkcie mozgu 

(ak nedôjde skôr k smrti) s predpokladanou vaskulárnou príčinou  (Brozman a kol. 2011, s. 93).   

Základom akútnej starostlivosti o náhle cievne mozgové príhody je urgentná diagnostika a liečba. Tu 

má úlohu prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť (PNZS), ktorá zaisťuje liečenie náhlych 

vzniknutých chorôb a poranení.  

Manažment liečby  

Pacient s príznakmi NCMP by mal byť urýchlene transportovaný do cieľového zdravotníckeho 

zariadenia po stabilizácii vitálnych funkcií. Pre prognózu a konečný zdravotný stav postihnutého je 

najdôležitejšie včasné začatie diagnosticko - liečebného procesu. Tento základný predpoklad včasnej 

diagnostiky a liečby NCMP je podmienený: včasným transportom pacienta na špecializované 

pracovisko, profesionálnym prístupom zdravotníckeho personálu a preventívnou informovanosťou 

laickej verejnosti.  

Klíčové slova 
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Intenzívnu terapiu pri NCMP je treba zameriavať na liečbu hypertenzie, hyperpyrexie, hyperglykémie, 

na stabilizáciu kardiálnych a respiračných porúch. Starostlivosť o gastrointestinálny trakt je tiež 

dôležitá, pretože môže spôsobiť sekundárne komplikácie spôsobené aspiráciou žalúdočného obsahu 

(Pokorný a kol. 2003; Bydžovský 2008; Ticháček a Šeblová 2009; Kalita 2010; Šeblová, Knor a kol. 

2013). 

7. apríla v roku 2008 vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Odborné usmernenie 

pre starostlivosť o pacientov s NCMP v hyperakútnom štádiu (toto usmernenie vošlo do platnosti 1. 

mája 2008 (Odborne usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o 

pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu, Vestník MZ SR 2008; čiastka 

20–22: 151–159).  

Toto usmernenie zahrňuje: 

1. prednemocničné vyšetrenie zdravotníckym pracovníkom ZZS, 

2. už pri susp. NCMP informuje KOS ZZS o smerovaní do najbližšieho cieľového pracoviska, 

v prípade nepripravenosti (kapacitne, personálne a technicky) osloví KOS ZZS iné pracovisko 

a navrhne alternatívne riešenie, 

3. stabilizačné opatrenia a monitoring v rámci PNZS, 

4. transport pacienta a minimalizácia časových strát pre možnosť podania intravenóznej 

trombolytickej liečby. 

 

Medzi základné opatrenia v rámci PNZS patrí (Odborne usmernenie Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v 

hyperakútnom štádiu, Vestník MZ SR 2008; čiastka 20–22: 151–159): 

 zhodnotenie a zabezpečenie dýchacích ciest, cirkulujúceho objemu, 

 monitorovanie saturácie tkanív kyslíkom – pri hypoxémii kyslík,  

 monitoring činnosti srdca, možných arytmií 12- zvodovým EKG, 

 kontrola a sledovanie krvného tlaku,  pri hodnotách systoly > 220 mm Hg a diastoly >120 mm 

Hg podať antihypertenzívnu liečbu a TK znižovať maximálne o 15 – 20%,  

 stanovenie glykémie a jej následná úprava na euglykémiu, tzn. korekcia pri hodnotách 2,7 a > 

22,7 mmol/l, 

 zabezpečenie intravenózneho prístupu pre prípadnú liečbu a podávanie kryštaloidov, 

 antikonvulzívna terapia pri kŕčoch. 

Zmyslom organizačných opatrení je zabezpečiť minimalizáciu časových strát u pacientov vhodných 

pre intravenóznu trombolytickú liečbu, ktorá musí byť podaná do 3 hodín od vzniku prvých príznakov. 

 

Transport a smerovanie pacienta  

Voľba zdravotníckeho zariadenia sa odvíja od jeho vybavenosti diagnostickými prístrojmi (napr. CT 

a Magnetická rezonancia) a taktiež záleží od personálneho obsadenia neurologického oddelenia. Počas 

transportu pacienta fixujeme ležadlovými popruhmi a hlavu polohujeme 30° nad úrovňou podložky 

(drenážna poloha hlavy).  Najdôležitejšie je zabrániť zbytočným časovým stratám počas prepravy do 

cieľového zdravotníckeho zariadenia. 
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Popisovaná problematika nás viedla k spracovaniu prieskumu v tejto oblasti s cieľom zistiť kvalitu 

poskytovanej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti u  pacientov s náhlou cievnou 

mozgovou príhodou. Cieľom analýzy dokumentov bolo zistiť, či sa dodržiava Odborné usmernenie 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou 

mozgovou príhodou v hyperakútnom štádiu posádkami záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Oddelenia 

urgentnej medicíny FNsP J. A. Reimana v Prešove (Vestník MZ SR 2008; čiastka 20–22: 151–159). 

 

Metodológia prieskumu 

Pri spracúvaní informácií sme použili spôsob obsahovej analýzy dokumentov – rozbor Záznamov 

o zhodnotený zdravotného stavu osoby a zber štatistických údajov na oddelení urgentnej medicíny 

FNsP J. A. Reimana v Prešove. Obsahovú analýzu dokumentov sme použili pre zistenie 

diagnostických a terapeutických postupov, incidencie NCMP, dĺžky trvania neurologického deficitu, 

indikáciu trombolýzy, osobnej anamnézy, pohlavia, veku pacienta v prednemocničnej fáze zdravotnej 

starostlivosti.  

Spracovávanie záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby sme realizovali po získaní súhlasu 

etickej komisie FNsP J. A. Reimana v Prešove. Spätne sme preverili vypísané Záznamy o zhodnotení 

zdravotného stavu osoby - výjazdové záznamy z roku 2013, z ktorých sme vyčlenili 162 výjazdov 

posádok ZZS, kde bola v  prednemocničnej fáze diagnostikovaná náhla cievna mozgová príhoda. 

Získané údaje z dostupných dokumentov sme spracovali do databázy pomocou programu Microsoft 

Office 2007 Excel pre Windows Vista, ktoré nám poslúžili aj pri grafickej interpretácií.  

 

Výsledky a ich interpretácia 

Na oddelení urgentnej medicíny FNsP J. A. Reimana bolo za skúmané obdobie od 1.1.2013 do 

31.12.2013 vykonaných 9070 výjazdov, ktoré vykonali dve posádky RZP a jedna posádka RLP. 

Z celkového počtu 9070 výjazdov malo v prednemocničnej fáze 162 pacientov diagnostikovanú náhlu 

cievnu mozgovú príhodu, z ktorých bola určená pracovná diagnóza I 64 (apoplexia) 128 (80%), G 45 

(tranzitórny ischemický atak) 21 (13%), I 63 (mozgový infarkt) 11 (6%) a I 61 (intracerebrálne 

krvácanie) 2 (1%). 

V rámci časovej dostupnosti záchrannej zdravotnej starostlivosti sme zistili, že v 99 (61%) výjazdov 

prevažuje čas dojazdu do 10 minút, 58 (36%) dojazd do 20 minút a v 5 (3%) dojazd do 30 minút. 

Dĺžka trvania neurologického deficitu spojená s transportom na definitívne ošetrenie bola najčastejšie 

do 60 minút a vyskytla sa v 100 (62%) prípadoch. U 31 (19%) postihnutých trvali ťažkosti do 80 

minút a v najkratšom čase trvania do 30 minút to bolo v 28 (17%) prípadoch. V 3 (2%) prípadoch trval 

neurologický deficit dlhšie ako 120 minút, čo bol aj najdlhší čas transportu na definitívne ošetrenie. 

Najčastejším miestom vzniku NCMP bolo v 92 (57%) výjazdov bezpečie domáceho prostredia a v 38 

(23%) výjazdov ulica, pričom dvaja pacienti (1%) v dôsledku vzniku NCMP spôsobili dopravnú 
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nehodu. V opatrovateľskej starostlivosti domovoch sociálnych služieb (DSS) vzniklo 19 (12%) NCMP 

a pri návšteve všeobecných lekárov 12 (7%). (Graf 1). 

 

Graf 1 Lokalizácia najčastejšieho miesta vzniku NCMP (v %) 

 

Skúmaním výziev krajského operačného strediska (KOS) na zdravotnícky zásah sme konštatovali, že 

zo 162 výziev, ktoré mali konečnú pracovnú diagnózu stanovenú ako NCMP bolo indikovaných: 

k poruchám reči (dyzartrii)  - 75 (46%), ku kolapsu a celkovej slabosti - 54 (32%), dezorientácia 

a horúčky - 9 (6%), dopravná nehoda  - 2 (1%). Presne stanovená diagnóza NCMP bola stanovená v 9 

(6%) prípadoch. Posádka RLP bola vyslaná k poruche vedomia v 10 (7%) prípadoch a k sťaženému 

dýchaniu v 4 (2%) prípadov (Graf 2). 

 

Graf 2 Dôvod KOS na vyslanie ZZS k zásahu (v %) 

 

U 162  pacientov bola meraná fyziologická funkcie – krvný tlak. Nameraná hodnota systolického tlaku 

krvi prekročila úroveň 220 mmHg u 6 (3%) pacientov a diastolický tlak krvi prekročil hodnotu 120 

mmHg u 9 (5%) pacientov (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Monitorovanie TK podľa Odborného usmernenia MZ SR, č. 08524–24/2008 

Monitoring TK / počet meraní Počet meraní  Spolu 

Systolický TK nad 220 mmHg  (n) 6 162 
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Systolický TK nad 220 mmHg  (%) 3 100 

Diastolický TK nad 120 mmHg  (n) 9 162 

Diastolický TK nad 120 mmHg  (%) 5 100 

 

Pri transporte pacientov do zdravotníckeho zariadenia dlhšom ako 20 minút u 124 (93%) pacientov 

bolo vykonané opakované meranie tlaku krvi a u 10 (7%) pacientov nebolo vykonané opakované 

meranie TK. Zo 162 pacientov, ktorí mali monitorovanú saturáciu krvi kyslíkom sme zistili, že u 155 

(95%) pacientov bola hladina kyslíka v norme a u 4 (3%) pacientov bola hodnota  menej ako 94%.  

Hodnotenie glykémie bolo vykonané u 151 (93%) pacientov a z týchto meraní nebola zaznamenaná 

žiadna odchýlka od určenej hodnoty. U 11 (7%) pacientov nebola zaznamenaná hodnota hladiny 

glykémie v kapilárnej krvi.  

Pri analyzovaní EKG záznamov sme zistili u 135 (82%) pacientov sínusový rytmus, u 2 (1%) 

pacientov -  bezpulzovú komorovú fibriláciu, u 5 (3%) pacientov fibriláciu predsiení a u 2 (1%) 

pacientov asystóliu. Bez priloženého alebo nepopísaného EKG záznamu bolo 20 (12%) – výjazdových 

záznamov o zhodnotení stavu pacienta v ZZS.  

Pri skúmaní osobnej anamnézy sme zistili, že najčastejšie sa vyskytovala u pacientov arteriálna 

hypertenzia 104 (64%), ischemickú chorobu srdca uvádzalo 52 (33%) pacientov a poruchu srdcového 

rytmu (fibriláciu predsiení) 11 (7%) pacientov. Medzi ďalšie ochorenia patril diabetes mellitus  - 24 

(15%),  epilepsia - 6 (4%) a 6 (4%)  pacienti boli zaradení v dialyzačnom programe. 

Ďalej sme skúmali prevalenciu NCMP u žien, mužov a jej výskyt v súvislosti s vekom. Zistili sme, že 

104 (64%) mužov a 58 (36%) žien postihlo dané ochorenie. Najmladší muž mal 54 rokov a najstarší 

83. U žien bola najmladšou 35 ročná pacientka a najstaršia pacientka mala 91 rokov. Priemerný vek 

vzniku cerebrovaskulárnych príhod bol 74 rokov a najčastejšie sa vyskytovalo toto ochorenie vo 

vekovom rozmedzí 69 až 85 rokov (Tab. 2). 

Pri zisťovaní údajov o liekovej anamnéze sme  analyzovali, že najčastejšie užívaným liekom bol v 40 

(25%) Anopyrin. Ďalej sa vyskytoval Furon 23 (14%), Enap 17 (11%), Trombex 12 (8%), Warfarín 7 

(4%), Ascorutin 6 (4%) a 6 (4%) žien užívalo hormonálnu antikoncepciu. 

 

Tab. 2 Vek a pohlavie pacientov 

Pohlavie/ incidencia Muži Ženy Spolu 

Celkový počet (n) 104 58 162 

Celkový počet (%) 64 36 100 

Najmladší pacient  (vek v rokoch) 54 35 

Najstarší pacient  (vek v rokoch) 83 91 
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Priemerný vek pacientov (v rokoch) 74 

Najčastejší výskyt vo vekovom rozmedzí (v rokoch) 69 - 85 

 

U pacientov z hľadiska neurologického deficitu prevládala obrna nervus faciális – n=38, pravostranná 

plégia u n=30 a ľavostranná paréza u n=25 postihnutých. Menej častým neurologickým nálezom bola 

pravostranná paréza n=20, ľavostranná plégia n=17 a meningeálne príznaky boli prítomné u n=2 

pacientov. V n=5 prípadoch neboli zaznamenané očné reflexy a anizokória bola prítomná u n=30 

pacientov. 

Pri analýze terapie v prednemocničnej fáze sme zistili, že u 156 (96%) pacientov bol zabezpečený 

intavenózny vstup a u 6 (4%) pacientov nebol zabezpečený. Z liečby boli podané antiemetiká  46 

pacientom, 33 pacientom ošetrovaným posádkou RLP bol  podaný Oxantil,  19 pacientom Magnézium 

Sulfuricum 1%, Ebrantil 9 pacientom, Apaurín 2 pacientom a Novalgin 5 pacientom. Sublingválne bol 

podaný Tensiomin  6 pacientom a 41 pacientom bol podaný fyziologický roztok. 

Pri zisťovaní polohy počas transportu pacienta s NCMP sme zistili, že najčastejšou polohou počas 

transportu bola semi-Fowlerová, do ktorej bolo uložených  146 (90%) pacientov. V sede bolo 

transportovaných 14 (9%) pacientov a 2 (1%) pacienti boli transportovaní v stabilizovanej polohe.  

Až 153 (94%) pacientov bolo prevezených a odovzdaných  posádkami ZZS zdravotníckym 

pracovníkom neurologickej ambulancie, 6 (4%) pacientov pracovníkom  ambulancie úrazovej 

chirurgie (OÚCH) a 3 (2%) pacienti boli prevezení na oddelenie anestéziológie a intenzívne medicíny 

(OAIM).  

Zhrnutie výsledkov, ich vyhodnotenie a diskusia 

Cievne mozgové príhody zaraďujeme medzi medicínske urgentné stavy, pri ktorých je kľúčová 

správna reakcia, správna a včasná  diagnostika v prvom kontakte s pacientom a rýchly transport do 

správne zvoleného špecializovaného cieľového zdravotníckeho zariadenia. Dokáže zásadným 

spôsobom vplývať na neurologický deficit,  mortalitu a niekoľko násobne znížiť finančné náklady 

spojené so zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o postihnutého pacienta (Šeblová, Knor a kol. 

2013; Brozman a kol. 2011).  

V našej prieskumnej štúdii sme zisťovali dodržiavanie Odborného usmernenia Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky pre starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou 

v hyperakútnom štádiu (Vestník MZ SR 2008; čiastka 20–22: 151–159), ktoré obsahuje aj základné 

opatrenia v rámci poskytovania PNZS. posádkami ZZS  Oddelenia urgentnej medicíny FNsP J. A. 

Reimana v Prešove.   

Z výsledkov hodnotenia časovej dostupnosti záchrannej zdravotnej služby a celkového času dĺžky 

trvania neurologického deficitu až po primárny transport do zdravotníckeho zariadenia s definitívnou 

zdravotnou starostlivosťou vyplynulo, že posádky ZZS boli u 99 (61%) výjazdov do 10 minút od 

hlásenia výzvy KOS na mieste nehody, do 20 minút u 58 (36%) výjazdov a u 5 (3%) výjazdov to bolo 

menej ako 30 minút.  Zo 162 výjazdov posádok ZZS k cerebrovaskulárnym príhodám trval 

neurologický deficit pacientov spolu s transportom do zdravotníckeho zariadenia v 100 (62%) 

prípadoch do 60 minút, v 31 (19%) prípadoch do 80 minút, v 28 (17%) prípadoch do 30 minút. U 
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3 (2%) výjazdov netrval neurologický deficit dlhšie ako 120 minút. Zaznamenanie začiatku rozvoja 

charakteristických príznakov má veľký význam pri rozhodovaní o liečebnom postupe (Remeš a kol. 

2013). Zmyslom organizačných opatrení vydaného Odborného usmernenia MZ SR je zabezpečiť 

minimalizáciu časových strát u pacientov vhodných pre intravenóznu trombolytickú liečbu, ktorá je 

viazaná na diagnostiku CT vyšetrením a časovo ohraničené trvanie neurologického deficitu, ktoré je 

na Slovensku schválené v trojhodinovom terapeutickom okne (Vestník MZ SR 2008; čiastka 20–22: 

151–159). Najnovšie poznatky preukázali účinnosť a bezpečnosť intravenóznej trombolýzy až do 4,5 

hodiny od vzniku ťažkostí (maximálne do 6 hod.) (Dobiáš a kol. 2012, Brozman 2008). Pacienti, 

u ktorých začala liečba skôr ako do 90 minút od vzniku iktu majú až štvornásobne vyššiu možnosť, že 

ich rekonvalescencia bude úspešná (Gogolák 2010).  

Medzi prvotné stabilizačné opatrenia patrí zabezpečenie dýchacích ciest a cirkulujúceho objemu. 

Hodnota saturácie kyslíka v krvi bola u 155 (95%) pacientov viac ako 94% a u 4 (3%) pacientov bola 

pod túto hodnotu. Následne bola saturácia tkanív kyslíkom zvyšovaná inhaláciou zvlhčeného kyslíka 

(tvárovou maskou, kyslíkovými okuliarmi). 156 (96%) pacientom bola zavedená periférna žilová 

kanyla a 41 z nich bol do nej podaný fyziologický roztok v objeme 250 ml. U 4% pacientov, ale nebol 

zabezpečený periférny žilový prístup. 

Menej časté, ale závažné komplikácie NCMP sú dysrytmie, ktoré je potrebné monitorovať a 

diagnostikovať 12 zvodovým EKG (Šeblová, Knor a kol. 2013). Monitorovanie EKG krivky je 

nevyhnutné vyšetrenie kvôli vysokej incidencii kardiálnych ochorení ako zdroja embolizácie 

(fibrilácia predsiení, recentný infarkt myokardu) (Šeblová, Knor a kol. 2013, Masár a kol. 2011). Pri 

monitoringu EKG krivky sme zistili, že  135 (82%) pacientov malo sínusový rytmus, 5 (3%) pacientov 

fibriláciu predsiení, 2 (1%) pacienti mali bezpulzovú komorovú fibriláciu a 2 (1%) pacienti mali 

asystóliu. Komorová fibrilácia, asystólia vyžadovali intervenciu defibriláciou a kardiopulmonálnou 

resuscitáciou. Títo pacienti mali zabezpečené dýchacie cesty boli zabezpečené orotracheálnou 

intubáciou a saturácia ich tkanív kyslíkom bola zabezpečená napojením pacientov na prístroj na umelú 

pľúcnu ventiláciu. Nepriložených alebo nepopísaných EKG záznamov bolo 20 (12%).  

Podľa odporúčania American Heart Association a American Stroke Association je  pri akútnych 

hemoragických CMP systolický TK upravovaný s cieľom zníženia pod 220 mmHg a neskôr menej 

razantne pod 180 mmHg. Diastolický TK je upravovaný pod 120 mmHg, ale nie menej ako 110 

mmHg. Konečným TK pre prvú hodinu je 180/110 mmHg, čo je tolerovaná hranica pre prípadnú 

indikáciu trombolytickej liečby (Fiksa, Janota, 2013; Šeblová, Knor a kol. 2013, Štorek a kol. 2013). 

V liečbe hypertenzie pri NCMP sú preferované krátkodobo pôsobiace intravenózne antihypertenzíva 

s titrovateľným efektom. Pri úvodných dávkach liečiv je nutné monitorovanie TK každých 5 minút. 

Vhodné sú lieky, ktoré nezvyšujú vnútrolebečný tlak (edém mozgu), nevedú k dilatácii mozgových 

ciev, nemajú sedatívny efekt. V tomto prípade nie sú vhodné nitráty pre ich vazodilatačný efekt 

(Dobiáš a kol. 2012; Fiksa, Janota, 2013; Šeblová, Knor a kol. 2013). U sledovaných hodnôt 

systolického a diastolického TK bola v posádkami ZZS zaznamenaná prekročená stanovená hodnota 

TK – úroveň systolického tlaku nad 220 mmHg u 6 (%) pacientov a diastolický tlak prekročil hodnotu 

nad 120 mmHg u 9 (5%) pacientov. Intravenóznym podaním Ebrantilu (dávky 12, 5 mg a 3 mg) 

posádkami RLP krvný tlak klesol pod stanovenú hranicu. Posádky RZP upravovali zvýšené hodnoty 

tlaku krvi sublingválnym podaním Tensiominu (dávky 12,5mg a dávky 25 mg). Posádky RZP a RLP 

postupovali správne, nakoľko využili im dostupnú antihypertenzívnu liečbu pri prekročení stanovenej 

hranice systolického a diastolického TK. Pri transporte dlhšom ako 20 minút však nebolo vykonané 

opakované meranie TK u 10 (7%) pacientov, čo je závažným nedostatkom, nakoľko krvný tlak je 

nutné merať opakovane (každých 5 minút). 
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Pomerne častou komplikáciu NCMP sú metabolické zmeny vo vnútornom prostredí organizmu - ako 

je zmenená hladina glykémie. Hladinu cukru v krvi je významne dôležité udržiavať v hodnotách 2,7 – 

22,7 mmol. V PNZS je pomerne rýchle a jednoduché diagnostikovať hodnotu hladiny glykémie 

z kapilárnej krvi (Bednařík a kol. 2010; Dobiáš a kol. 2012; Kalita 2010). Počas skúmania glykémie 

nebola zaznamenaná žiadna odchýlka mimo stanovenú hranicu a zaznačených meraní bolo 151 (93%) 

a nezaznačených meraní bolo 11 (7%). 

Posádky ZZS podali pacientom počas transportu doplnkovú liečbu pre zníženie rizika možných 

komplikácií NCMP: 46 antiemetiká, 19 Magnézium Sulfuricum 1% a 2 na sedáciu Apaurín. 

Antikonvulzívna liečba nebola potrebná nakoľko sme nezaznamenali žiaden výskyt kŕčov. 33 

pacientov bol podaný Oxantil, pričom sa ale tento liek pri liečbe NCMP nemá podávať (Remeš a kol. 

2013). 

Najvyužívanejšou polohou pri transporte bola v 90% semi-Fowlerová (30° elevácia trupu) s drenážnou 

polohou hlavy,  ktorá je indikovaná pri NCMP, pretože znižuje intrakraniálny tlak a zmierňuje 

mozgové krvácanie (Dobiáš a kol. 2012).  

Za cieľové zdravotnícke zariadenie bolo vybraté vo všetkých prípadoch  zdravotnícke  zariadenie - 

FNsP J. A. Reimana Prešov, nakoľko je diagnosticky vhodné pretože disponuje potrebným 

rádiodiagnostickým oddelením (CT, MR), klinicko – biochemickým, hematologickým laboratóriom, 

neurologickým, interným, oddelením a oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny vybavenými 

monitorovanými lôžkami, ktoré je schopné personálne a technicky zabezpečiť  24 – hodinovú včasnú 

diagnostiku a starostlivosť o pacientov s NCMP, vrátane intravenóznej trombolytickej liečby 

a zvládania väčšiny akútnych komplikácií.  Pracovníkom na neurologickej ambulancii bolo 

odovzdaných 153 (94%) pacientov a na ambulanciu úrazovej chirurgie boli odovzdaní 6 (4%) pacienti. 

V dôsledku napojenia pacientov na umelú pľúcnu ventiláciu 3 (2%) pacienti boli odovzdaní  na 

oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Záver  

Náhla cievna mozgová príhoda má v civilizovaných krajinách dramatický nárast a patrí medzi 

najvážnejšie celosvetové zdravotnícke problémy. V PNZS vyžaduje toto ochorenie rýchlu diagnostiku 

a minimalizovanie časových strát počas transportu. Rýchlo sa rozvíjajúci neurologický deficit sťažuje 

odobratie anamnézy. Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce zdravie a nemocničnú terapiu patrí 

časový údaj nástupu ochorenia.   

Analýza záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby ukázala, že dostupnosť ZZS, správna 

diagnostika, prednemocničná terapia a urýchlený transport do cieľového zdravotníckeho zariadenia sú 

významne dôležité pre  zmiernenie neurologických zmien a urýchlenie návratu pacienta do aktívneho 

života s minimálnym funkčným obmedzením.  

Pri skúmaní záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby sme zaznamenali tieto 

nedostatky vo vypĺňaní: nezaznamenávanie hodnôt hladiny cukru v krvi v 7%, nepriloženie alebo 

nepopísanie EKG záznamu v 12%, nezaznamenanie opakovaného merania TK pri dojazde dlhšom ako 

20 minút v 7% a nezapísanie vyšetrení očných reflexov u 5 pacientov. 
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BIOLOGICKÁ AGENS V PNP 

 

Petr Matouch, Josef Škroch 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. 

Ostravská univerzta v Ostravě 

  

Anotace 

Kontakt s pacientem v přednemocniční 

neodkladné péči, který vykazuje příznaky vysoce 

nakažlivé nemoci není nereálným scénářem. 

V návaznosti na události s krvácivou horečkou Ebola 

zvyšují poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

svoji připravenost s ohledem na ochranu zaměstnanců 

a upravují postupy péče v takto specifických situacích. 

 

Vysoce nakažlivé nemoci jsou definovány jako nemoci, podléhající hlášení dle Mezinárodních 

zdravotnických předpisů z roku 2005 ve znění pozdějších předpisů a další nemoci, které by mohly 

ohrozit zdraví ve znění vyhlášky č. 274/2004 Sb. 

Kontakt s pacientem při podezření na nákazu vysoce nakažlivou nemocí vyžaduje specifické postupy 

jak ze strany samotného zdravotnického zařízení, tak ze strany zdravotnické záchranné služby. 

Primárním úkolem je samotná identifikace možné nákazy vysoce nakažlivou nemocí u pacienta, užití 

vhodných osobních ochranných pracovních prostředků, dodržení zásad při ošetřování takovýchto 

pacientů a v neposlední řadě správné směřování pacientů k cílovému poskytovateli zdravotní péče. 

Napříč republikou přijali poskytovatelé zdravotnické záchranné služby ve spolupráci s orgány 

veřejného zdraví opatření vedoucí ke zvýšení ochrany členů výjezdových skupin a byly vydefinovány 

postupy při kontaktu s pacientem, u kterého byla vyslovena, či potvrzena nákaza vysoce nakažlivou 

nemocí. 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje dovybavila všechny výjezdové skupiny 

specifickými osobními ochrannými pracovními prostředky a současně byl ve spolupráci s Krajskou 

hygienickou stanicí Olomouckého kraje vypracován standard postupu pro řešení události s možnou 

vysoce nakažlivou nemocí. Standard obsahuje postupy jak pro výjezdové skupiny v místě události, tak 

pro zdravotnické operační středisko, které může hrozbu identifikovat již při samotném příjmu tísňové 

výzvy. Jednotlivé postupy byly částečně prověřeny v rámci ostrého zásahu ve Šternberské nemocnici, 

kdy bylo vysloveno podezření na vysoce nakažlivou nemoc u pacienta z Nigérie.  

PhDr. Petr Matouch 

ZZS Olomouckého kraje, p.o. 

Aksamitova 8 

Olomouc 

petr.matouch@zzsol.cz 
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PROBLEMATIKA VÝJAZDOV ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY V 

RÓMSKEJ KOMUNITE 

Miženková, Ľudmila, Rybárová Daniela., Kollár Juraj 

Prešovská univerzita Fakulta zdravotníckych odborov 

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti 

Záchranná služba Košice 

 

Anotace 

Hlavnou témou príspevku je rómske etnikum a 

problematika výjazdov záchrannej zdravotnej služby k 

tejto komunite. V úvode príspevku popisujeme históriu 

rómskeho etnika, jeho pôvod, základné rozdelenie a 

rómsku rodinu v súčasnosti. Tiež rozoberáme 

problematiku vzťahu etnika k zdraviu, jeho udržiavaniu, 

spôsobu života a problémy v súvislosti s poskytovaním 

zdravotníckej pomoci prostredníctvom záchrannej 

zdravotnej služby, hlavne v oblasti komunikácie, 

mentálnej vyspelosti a vzdelanosti. Dotazníkovou 

formou zisťujeme skúsenosti  v spojitosti s prácou s Rómami, skúmame opodstatnenosť výjazdov, počet 

výjazdov a najčastejšie indikácie výjazdov záchrannej zdravotnej služby k tejto komunite. Na základe 

vyhodnotenia prieskumu zisťujeme, že výjazdy k rómskej komunite sú časté a veľakrát neopodstatnené. 

Zdravotnícki záchranári sa najčastejšie stretávajú s verbálnymi atakmi, výbušnými reakciami, 

agresivitou a majú pocit ohrozenia medzi rómskym obyvateľstvom.  

 

Rómske etnikum je minoritná populácia, ktorá sa subjektívne plne neidentifikuje s národnou 

majoritou.  Ide teda o skupinu ľudí žijúcu na území, ktorá patrí inej národnosti. Menšiny vytvárajú 

multifunkčné spoločenstvo. Na rozdiel od iných menšín, príslušníci etnických skupín majú potrebu 

natrvalo združovať sa. Sú to skupiny s menším počtom členov. Je to skupina ľudí definovaná nejakým 

sociologicky významným spoločným znakom, ktorý sa početne nemôže rovnať inej skupine. 

Najčastejšie hovoríme o minoritách v súvislosti s národnostnou, etnickou, rasovou, náboženskou, 

sexuálnou príslušnosťou, ktorými sa odlišujú od ostatných (Lehoczká, 2005). Rómov charakterizuje 

vyššia pôrodnosť a vyššia úmrtnosť, ktorá závisí od integrácie etnika do spoločnosti. Vekové zloženie 

rómskeho obyvateľstva je odlišné a dosť výrazné. Rómska rodina má progresívny typ vekovej 

štruktúry s vysokým podielom detí a s nízkym podielom starých ľudí. Rómovia žijú kratšie. Stredná 

dĺžka života oproti nerómskej populácii je zhruba 2,5 roka v neprospech Rómov pre obe pohlavia a u 

neintegrovaných Rómov dosahuje tento rozdiel 3 roky. Vysoká úmrtnosť Rómov je zapríčinená 

predovšetkým vyššou mortalitou v dojčenskom veku. Reprodukčné správanie je odlišné od nerómskej 

populácie a závisí od spomenutej spoločenskej integrácie Rómov. Plodnosť rómskeho obyvateľstva je 

približne 2,5-násobne vyššia ako nerómskej populácie (Bartošovič, 2010). 

Zdravotný stav Rómov je podľa dostupných zdrojov horší ako u nerómskej populácie. Je ovplyvnený 

závažnými nepriaznivými sociálnymi problémami populácie predovšetkým chudobou a nízkym 

príjmom, nezamestnanosťou, nízkym vzdelaním, nevyhovujúcim bývaním. Rómska komunita 

predstavuje vysokorizikovú skupinu nášho obyvateľstva, ktorú ohrozuje obezita, diabetes, poruchy 

kardiovaskulárneho systému a niektoré druhy nádorov, napr. karcinóm pľúc. Za hlavné faktory 

Klíčové slova 

Záchranná zdravotná 

služba. Róm. Rómska 

rodina. Zdravie. 

Zdravotnícky záchranár. 
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ovplyvňujúce nepriaznivý zdravotný stav Rómov v osadách sa v súčasnosti považuje nízka 

vzdelanosť, ktorá spôsobuje nedostatočnú úroveň zdravotného uvedomenia, veľmi nízka úroveň 

osobnej i komunálnej hygieny, nízky štandard bývania, znečistené a zdevastované životné prostredie, 

o ktoré nedbajú, zvyšujúca sa miera užívateľov alkoholu a fajčenia, nevynímajúc ženy počas gravidity, 

nezdravá výživa a stravovacie návyky ako aj rozrastajúca sa závislosť od drog a s tým úzko spojené 

zvýšené riziko infekcií. 

Zdravotnícky záchranár sa pri svojej práci veľmi často stretáva aj s pacientmi - cudzincami, ktorí u nás 

napr. na dovolenke,  na návšteve, alebo s menšinami, ktoré žijú na území nášho štátu. Takouto veľmi 

netypickou spoločnosťou je rómske etnikum, zoskupené hlavne na východe Slovenska. Kto nezažil 

prácu s nimi, často si nevie predstaviť, čo všetko si takáto práca vyžaduje okrem odborných 

záchranárskych činností. Je veľmi dôležité, aby zdravotnícky záchranár  poznal špecifiká a 

charakteristiku rómskeho etnika, aby poznal celkovú kultúru, zvyky a tradície rómskej rodiny. Len v 

takomto prípade dokáže poskytnúť ktorémukoľvek členovi rómskej rodiny adekvátnu pomoc, bez 

väčších problémov a nepríjemností.  

 

Ciele prieskumu 

 Zistiť častosť výjazdov Záchrannej zdravotnej služby k rómskej komunite. 

  Zistiť, k akým prípadom je posádka  Záchrannej zdravotnej služby najčastejšie vysielaná. 

  Zistiť úroveň spolupráce občanov rómskej komunity s posádkou Záchrannej zdravotnej 

služby. 

  Zistiť s akými najčastejšími problémami sa zdravotnícki záchranári stretávajú na  

 výjazdoch v rómskej komunite.  

 Zistiť ako zvládajú zdravotnícki záchranári výjazdy v rómskej komunite.  

 

Metodika a charakteristika prieskumnej vzorky 

Do prieskumného súboru sme zaradili 50 zdravotníckych záchranárov dvoch poskytovateľov 

Záchrannej zdravotnej služby (Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice), pôsobiacich na území 

východného Slovenska, na Spiši. Títo zdravotnícki záchranári pracujú na staniciach Záchrannej 

zdravotnej služby nachádzajúcich sa na miestach s vyšším počtom rómskych osád a rómskych 

obyvateľov. Zvolili sme si stanice Záchrannej zdravotnej služby Rýchlej zdravotníckej pomoci 

Spišské Vlachy, Rýchlej lekárskej pomoci Margecany, Gelnica, Rýchlej zdravotníckej pomoci 

Nálepkovo, Široké, Sabinov a Beharovce. Nášho  prieskumu sa zúčastnilo 37 mužov a 13 žien. 

Vekový priemer respondentov bol 35 rokov. Dĺžka praxe na Záchrannej zdravotnej službe  je u 12 

respondentov menej ako 5 rokov a zvyšných 38 respondentov pracuje na Záchrannej zdravotnej službe 

viac ako 5 rokov. Návratnosť dotazníkov bola 100%.  

 

Interpretácia výsledkov  

 

Tabuľka 1 Častosť výjazdov  Záchrannej zdravotnej služby k rómskej komunite  

ČASTOSŤ VÝJAZDOV ZZS 

K RÓMSKEJ KOMUNITE 

POČET 

RESPONDENTOV 

% 

Veľmi často – asi 75% z celkového 

počtu výjazdov 
31 62 

Často – asi 50% z celkového počtu 

výjazdov 
14 28 

Zriedka – menej ako 25% 

z celkového počtu výjazdov 
5 10 

Nikdy 0 0 
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Tabuľka 2 Spolupráca rómskeho obyvateľstva s posádkou Záchrannej zdravotnej služby 

SPOLUPRÁCA RÓMSKEHO 

OBYVATEĽSTVA S POSÁDKOU 

ZZS 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Dobrá 4 8 

Priemerná 15 30 

Nedostatočná 23 46 

Veľmi zlá 8 16 

 

 

Tabuľka 5 Najväčší problém Záchrannej zdravotnej služby v spolupráci s rómskou komunitou 

NAJVÄČŠÍ PROBLÉM ZZS 

V SPOLUPRÁCI S RÓMSKOU 

KOMUNITOU 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Nedostatočné vzdelanie = inteligencia 

v komunite 
 

48 

 

63 

Bariéra v komunikácii (neovládanie 

slovenského jazyka) 
 

19 

 

25 

Nadmerné užívanie alkoholu a iných 

návykových látok 
7 9 

V spolupráci nevidím žiadny problém 2 3 

Iné (uveďte) 0 0 

 

Tabuľka 7 Pocit ohrozenia počas zásahu medzi rómskym obyvateľstvom  

POCIT OHROZENIA POČAS 

ZÁSAHU MEDZI RÓMSKYM 

OBYVATEĽSTVOM 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Áno 8 16 

Skôr áno, ako nie 35 70 

Neviem to posúdiť 2 4 

Skôr nie, ako áno 4 8 

Nie 1 2 

 

 

Tabuľka 8 Druh ohrozenia posádky  Záchrannej zdravotnej služby medzi rómskym obyvateľstvom 

DRUH OHROZENIA POSÁDKY 

ZZS MEDZI RÓMSKYM 

OBYVATEĽSTVOM 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Možné fyzické napadnutie 50 100 

Prenosné ochorenia (hepatitída, 

meningitída, syfilis...) 
 

50 

 

100 

Žiadne z daných možností 0 0 

Iné (uveďte) 0 0 
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Tabuľka 12 Opodstatnenosť výjazdov Záchrannej zdravotnej služby  k rómskym komunitám 

z pohľadu zdravotníckeho záchranára  

OPODSTATNENOSŤ VÝJAZDOV 

ZZS K RÓMSKÝM KOMUNITÁM 

Z POHĽADU ZÁCHRANÁRA 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Všetky výjazdy k rómskym komunitám 

sú opodstatnené 
 

0 

 

0 

Väčšina výjazdov, ktoré absolvujem 

k rómskym komunitám nie sú 

opodstatnené 

 

50 

 

100 

Aktuálny zdravotný problém by sa dal 

riešiť cestou obvodného lekára, alebo 

špecialistu 

 

 

 

41 

 

 

82 

Neviem posúdiť situáciu 0 0 

 

Tabuľka 13 Najväčší problém neopodstatnenosti výjazdov  u Rómov 

NAJVÄČŠÍ PROBLÉM 

NEOPODSTATNENOSTI 

VÝJAZDOV U RÓMOV 

POČET 

RESPONDENTOV 

 

% 

Neschopnosť racionálne posúdiť danú 

situáciu (nedostatok vedomostí) 
 

10 

 

20 

Zlý sociálny systém (nemožnosť 

vymôcť finančnú kompenzáciu) 
 

34 

 

68 

Zlá komunikácia medzi KOS a 

volajúcim na tieňovú linku (jazyková 

bariéra a iné) 

 

6    

 

12 

  

Diskusia  

Prieskumom sme zistili, že až 62% zdravotníckych záchranárov absolvuje viac ako ¾ výjazdov 

a ďalších 28%  asi ½ výjazdov k rómskemu obyvateľstvu z celkového počtu všetkých výjazdov. 

Podobný štatistický údaj popisuje Dašková (2012) v internom prieskume volaní na Krajské operačné 

stredisko v Prešove. Z ich prieskumu vyplýva, že z 3527 zaznamenaných hovorov na linku tiesňového 

volania bolo 1014 rómskych volaní. 

Výsledky prieskumu nám ukazujú, že spoluprácu rómskeho obyvateľstva so záchrannou zdravotnou 

službou  v 46% respondenti označili za nedostatočnú a v 30% ako priemernú. Na základe týchto 

zistení môžeme konštatovať, že práca s rómskou komunitou je náročná a zložitá. Z možností prečo 

spolupráca nie je bezproblémová sa respondenti priklonili k nedostatočnej vzdelanosti rómskeho 

etnika a neovládaní slovenského jazyka, čo značne sťažuje prácu zdravotníckych záchranárov. Ako 

uvádza (Čonková, 2007) nedostatočné vzdelanie má svoj pôvod už v rannom detstve. Výchova 

rómskych detí je kolektívna, chýba individuálny prístup, od detí sa nevyžaduje, aby sa pri školských 

povinnostiach namáhali a jedným zo zákonov výchovy je ich voľnosť. Čím sú deti staršie pribúdajú im 

povinnosti. Už ako 8-9 ročné sa starajú o mladších súrodencov a pomáhajú pri prácach, ktoré deťom 

nepriliehajú. Na vzdelanie sa potom už nemyslí, dôležitá je pre nich súčasnosť, žijú pre daný deň.  

Spolupráca s touto špecifickou komunitou nepatrí medzi najľahšie a to v ktorejkoľvek oblasti.  Až 

92% respondentov prieskumu uviedlo, že problém s rómskym etnikom už malo. Najčastejšie uvádzali 

problém s agresivitou voči posádke Záchrannej zdravotnej služby, problém s komunikáciou a veľkou 

sústredenosťou rómskeho kolektívu na mieste udalosti. Ako popisuje  Bartošovič (2010) sú to typické 

vlastnosti tohto etnika. Vyznačujú sa emotivitou, tá ovplyvňuje hodnotenie situácie a konanie, majú 

nízku trpezlivosť, sú nezdržanliví, precitlivelí, majú sklon k demonštratívnosti, tendenciu sa združovať 
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a všetko riešia spoločne. Ich emócie, nevedomosť a temperament sa podpisujú pod ich reakcie.  Pocit 

ohrozenia a nebezpečenstva počas výjazdu Záchranná zdravotná  má 70% respondentov. 100% 

respondentov sa zhodlo, že medzi riziká, ktoré hrozia posádke by zaradili možné fyzické napadnutie 

a zdravotnícki záchranári infekčné ochorenia. Je nepochopiteľné, že pri snahe niekomu prinavrátiť 

zdravie sa zdravotnícki záchranári obávajú o to svoje a mnohí z nich aj z vlastnej skúsenosti. Prenosné 

infekčné ochorenia sú ďalším dôvodom na obavy. Výsledky prieskumu nám ukazujú, že viac  ako 

polovicu prípadov tvoria stavy z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Následne sú to ochorennia 

gastrointestinálneho traktu a potom kardiovaskulárneho systému. Čo sa týka posúdenia 

 opodstatnenosti výjazdov  k rómskym obyvateľom všetci naši respondenti udávajú, že väčšina 

výjazdov, ktoré absolvujú k Rómom nie sú opodstatnené a dali by sa riešiť prostredníctvom 

obvodného lekára alebo títo „pacienti“ nepotrebujú zdravotnícku pomoc a ide až o zneužitie 

záchrannej zdravotnej služby. Za najväčší problém v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, hlavne 

z pohľadu opodstatnenosti výjazdov k rómskej komunite označilo 34 respondentov zlý sociálny 

systém a teda nemožnosť vymôcť finančnú kompenzáciu. To zodpovedá za veľký počet 

neopodstatnených výjazdov. Usudzujeme, že práca zdravotníckych záchranárov medzi rómskym 

etnikom je veľmi náročná a stresujúca, obzvlášť u zdravotníckych záchranárov, ktorí sa s výjazdmi 

k rómskemu obyvateľstvu stretávajú denne aj niekoľkokrát.  

 

Odporúčania pre prax 

 Zaistiť zdravotníckym záchranárom postavenie verejného činiteľa. 

 Vysielať prostredníctvom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby súčasne 

s posádkou Záchrannej zdravotnej služby aj Políciu pri akomkoľvek podozrení na možnú 

agresiu zo strany rómskeho obyvateľstva.   

 Zabezpečiť zdravotníckym záchranárom vakcináciu proti hepatitíde A, ktorá by bola hradená 

z verejného zdravotného poistenia. 

 Umožniť prostredníctvom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby 

a poskytovateľov Záchrannej zdravotnej služby vymáhať finančné  náhrady za zneužitie ZZS.  

Veríme, že  spracovanie tejto problematiky prispeje k skvalitneniu ošetrovania tejto špecifickej 

skupiny pacientov v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aj keď poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti posádkou Záchrannej zdravotnej služby je často v tejto komunite 

problematické a odlišné, stále prácou, povinnosťou a poslaním zdravotníckych záchranárov zostáva 

zachraňovanie ľudských životov a to kdekoľvek a kedykoľvek. 
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SPOLUPRÁCE LPS A ZZS 

Sabina Psennerová, Daniela Čajčíková 

Ostravská univerzita 

 

Anotace 

 

Zdravotnická záchranná služba se trvale potýká 

s nedostatečným počtem lékařů a narůstajícím počtem 

výjezdů tzv. neidikovaných.  Jedním z návrhů ze strany 

ministerstva zdravotnictví je postavit do služeb na 

pohotovostech více lékařů. Výsledkem by mělo být 

snížení počtu výjezdů. Je  toto reálné?  

 

V Moravskoslezském kraji funguje celkem 9 lékařských pohotovostních služeb ( Bruntál, Krnov, 

Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava, Karviná, Havířov, Třinec). 

Zřizovatelem jsou ve většině případech kraj, dále v jednom z případů město Ostrava, ZZS MsK a 

nemocnice. V uvedených místech funguje pohotovostní služba pro dospělé i děti. Provozní doba je 

omezena a to v pracovních dnech od 17-21hod. Ve dnech nepracovních a svátcích od 8-20hod. Ve 

všech zmiňovaných zařízeních bude pacient příchozí po této ordinační době ošetřen v rámci ambulancí 

či centrálních příjmů. Je tedy zajištěna návaznost pomoci. Přesto výjezdů přibývá… 

Světlou výjimku nejen v našem kraji, ale i v republice tvoří Ostrava. Lékařská pohotovostní služba, 

která je součástí pracovišť Městské nemocnice Ostrava a zajišťuje pohotovostní službu pro dospělé i 

děti. Pro dospělé nabízí služby  24hod./ denně. V měsíci únoru bylo ošetřeno v ambulanci 805 

pacientů. Kromě ambulantní péče je možná i návštěva lékaře doma. V únoru bylo takto zajištěno 925 

výjezdů v rámci návštěvní služby.  

Disponuje vozidlem RZP určené k sekundárním transportům. V měsíci únoru zajistilo vozidlo RZP 47 

výjezdů. Od loňského července zajišťuje lékař LPS ohledání v celém kraji v případě nedostupného 

praktického lékaře. Koronerem v únoru bylo ohledáno 290 zemřelých. 

Službu zajišťují lékaři v úvazku plném, částečném a na základě dohody o pracovní činnosti. Převážná 

část jsou interní zaměstnanci a určitě to náročnost tohoto provozu vyžaduje. Směna je rozdělena na 

dvanáctihodinovou. V denním provozu pracuje jeden lékař v nočním provozu dva lékaři. I tento 

systém naráží na problém nedostatku lékařů. Je to však jedna z reálných zbraní proti narůstajícím 

výjezdům ZZS k pacientům kde stačí zajištění praktickým lékařem do ordinační doby lékaře 

registrujícího. 

 

PhDr. Sabina Psennerová, PhD. 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, 

Lékařská fakulta 
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sabina.psennerová@osu.cz 
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PRÍČINY SMRTI V SNEHOVÝCH LAVÍNACH 
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Stredisko lavínovej prevencie, Horská záchranná služba, Slovensko 

  
AAnnoottaaccee  

  

Pohyb v zimnom vysokohorskom prostredí je spojený 

s rizikom snehových zosuvov a lavín, ktoré bezprostredne 

môžu ohroziť životy ľudí pohybujúcich sa v tomto 

prostredí  pri športe, prípadne výkone povolania.  

Cieľom práce je spracovať prehľad najčastejších  príčin 

smrti v prípade lavínových nehôd so zameraním na 

mechanizmy súvisiace s charakteristikami lavíny 

a ďalšími faktormi, ktoré môžu ovplyvňovať prežívanie 

osôb zasiahnutých lavínou.  

ÚVOD 

Popularita zimných športov vo voľnom teréne spôsobuje zvýšený pohyb osôb v potenciálne 

nebezpečnom lavínovom prostredí, preto sa problematika ohrozenia lavínami stáva čoraz aktuálnejšia. 

Pád lavíny predstavuje pre zúčastnené osoby vážne riziko ohrozenia života až smrti. Príčiny smrti 

osôb zasiahnutých lavínou môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi. Práca sa snaží zamerať na 

príčinné súvislosti zdokumentovaných smrteľných lavínových nehôd k charakteristikám lavín medzi 

ktoré patrí typ lavíny, sklon svahu, dynamický účinok lavíny, hĺbka zasypania, poloha tiel obetí 

a ďalšie hodnotené faktory. 

Príčiny smrti osôb zasiahnutých lavínou 

Udusenie 

Ide o superakútne prebiehajúce respiračné zlyhanie ventilačného typu charakterizované nárastom 

hodnôt pCO2, pokles pO2, ktoré môže viesť k smrti behom niekoľkých minút. Smrť udusením v lavíne 

má svoje špecifiká a môže z hľadiska mechanizmu nastať štyrmi spôsobmi: 

 mechanickým upchatím dýchacích ciest snehom, zvratkami a podobne; 

 vydýchaním vzduchu, ktorý je v nánose k dispozícii (vzduchová kapsa); 

 mechanickým stlačením hrudníka v nánose a znemožnením dýchacích pohybov; 

Klíčové slova 

 snehové lavíny, lavínová 

záchrana, lavínové 

nehody, príčiny smrti 
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 zaplavením pľúc vodou zo snehu, ktorý ostal v ústnej dutine a vplyvom telesného tepla sa 

roztopil. 

S prudkou hypoxémiou sú spojené dominantné lokálne depresívne účinky, krvný tlak a tepová 

frekvencia rýchlo klesá, dochádza k rozvoju šokového stavu, fibrilácii komôr,  bradyarytmii. V 

organizme je zásoba kyslíku max. 1500 ml a potreba je minimálne 250 ml/min..Pri zástave dychu 

dôjde do 3-6 minút k bezvedomiu a do 3-10 minút k zástave obehu. Smrť na udusenie v lavíne závisí 

od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí predovšetkým: 

 doba zasypania; 

 veľkosť vzduchovej kapsy v okolí hlavy; 

  kvalita snehu; 

  prítomnosť snehu v ústnej dutine; 

 hĺbka zasypania; 

 prítomnosť pridružených poranení; 

 psychický stav zasypaného (hyperventilácia v psychickom vypätí) 

Traumatické poranenia 

Pád lavíny je spojený s určitou lavínovou dráhou, ktorá má svoju dĺžku a určité prekážky vo svojej 

dráhe. Postihnutý je po páde lavíny ohrozený nárazmi na prekážky v lavínovej dráhe, ako sú napríklad 

stromy, skalné prahy, kusy ľadu. Rovnako časti výstroje môžu pri páde lavíny ohrozovať život. 

Napríklad lyže, cepín, mačky a podobne. V lavíne tieto časti výstroja môžu pôsobiť ako sečné zbrane 

a spôsobiť krvavé zranenia.  

Medzi najčastejšie príčiny smrti spôsobené traumatickým poškodením v lavíne patrí: 

 úrazy hlavy, poškodenia mozgu; 

 úrazy krčnej chrbtice; 

 zranenia vnútorných orgánov; 

  ruptúry veľkých ciev. 

Podchladenie 

Podchladenie je stav, kedy teplota organizmu poklesne pod úroveň potrebnú pre bežný metabolizmus. 

U teplokrvných organizmov, vrátane človeka, sa za normálnych podmienok teplota udržuje na 

stabilnej úrovni. Hypotermia nastáva, pokiaľ vnútorné mechanizmy tela nedokážu kompenzovať 

ochladzovanie spôsobené vplyvom vonkajšieho prostredia. V prípade osôb zasypaných lavínou fáza 

podchladenia nastupuje približne po 90 minútach zasypania. 

Z medicínskeho hľadiska sa za podchladenie u človeka považuje nechcený pokles teploty telesného 

jadra pod 35 °C. Na základe teploty telesného jadra rozlišujeme jednotlivé stupne podchladenia a na 

základe týchto stupňov sa odvíja reakcia organizmu. 

 Hypotermia I. Pokles teploty telesného jadra pod 35ºC. Postihnutý je čulý, má triašku (teplota 

telesného jadra okolo 35-32C). 

 Hypotermia II. Postihnutý je malátny, nemá triašku. (teplota telesného jadra okolo 32-28C). 

 Hypotermia III. Postihnutý je v bezvedomí, pričom sa rozvíja akútny život ohrozujúci stav 

(teplota telesného jadra okolo 28-24C). 

 Hypotermia IV. Postihnutý má zástavu dýchania a bez rýchlej pomoci zomiera (teplota 

telesného jadra  24C). 
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Materiál a metodika 

Pri spracovaní bola využitá metóda retrospektívnej analýzy historických záznamov o lavínových 

nehodách Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Skúmanú vzorku tvorili lavínové 

nehody v horstvách Slovenka - Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry, Vysoké Tatry 

a Belianske Tatry zo sledovaného obdobia rokov 1979 – 2010. V sledovanom období bolo 

spracovaných  31 sledovaných zimných období v ktorých bolo  evidovaných 139 lavínových nehôd, 

pričom z celkového počtu 139 lavínových nehôd bolo zasiahnutých lavínou 272 osôb z ktorých  99 

lavínovú nehodu neprežilo. 

Výsledky 

Do hodnotenia percentuálneho podielu počtu lavín v jednotlivých horstvách Slovenska v časovom 

období zimných sezón rokov 1979/1980 až 2009/2010 bolo celkom zahrnutých 139 lavínových nehôd. 

40% zo všetkých lavínových nehôd pripadá na najvyššie Slovenské pohorie Vysoké Tatry. Priemerná 

hodnota výskytu lavínových nehôd v sledovanom období je 4,5 lavínových nehôd v jednej zimnej 

sezóne. 
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Graf 1 Relatívne zastúpenie  lavínových nehôd v horstvách Slovenska (1979 – 2010) 

Z hľadiska distribúcie lavínových nehôd v jednotlivých obdobiach zimnej sezóny patrí najväčší podiel 

nehôd k zimným mesiacom december, január, február. Rozloženie počtu nehôd v týchto troch 

mesiacoch je rovnomerné. Tento fakt súvisí s relatívne výraznými snehovými zrážkami, ktoré sú pre 

tieto mesiace signifikantné. 
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Graf 2 Relatívne zastúpenie lavínových nehôd v jednotlivých mesiacoch (1979 – 2010) 

Významným faktorom podieľajúcim sa na vzniku lavín je sklon svahu. Zo sledovaného počtu 

lavínových nehôd sa najväčší počet lavínových nehôd stal na svahoch so sklonom 35
0
-45

0
. Analýza 

potvrdila tvrdenia autorov o rizikovosti sklonov svahov - Fredston, 1994. [5] 
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Graf 3 Relatívne zastúpenie lavínových nehôd vo vzťahu ku sklonu svahu (1979 – 2010) 

 

Expozícia svahu je faktorom meniacim sa vo vzťahu k prevládajúcim vetrom a slnečnej aktivite 

konkrétneho mesiaca. Z analýzy lavínových nehôd v horstvách Slovenska sa ako najrizikovejšie javia 

svahy s juhozápadnou expozíciou s 20% podielom. Podobný podiel 19% nehôd sa stal na svahoch 

s východnou expozíciou. Tento jav by sa dal vysvetliť pôsobením slnečnej aktivity, ktorá podporuje 

premeny vo vnútri snehovej pokrývky. 
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Graf 4 Vzťah expozície svahu vzhľadom k počtu lavínových nehôd (1979 – 2010) 

 

 

Graf 5 Príčina smrti v lavínach (1979 – 2010) 

 

Ako najčastejšia príčina smrti v sledovanej skupine zasypaných osôb bolo udávané udusenie a to 

v 49%. Druhá najčastejšia príčina smrti boli udávané mechanické poranenia, ktoré môžu vznikať 

dynamickým účinkom lavíny, prípadne pádom lavíny cez skalné prahy a stupne. Tretia najčastejšia 

príčina smrti bolo udávané podchladenie. Je zaujímavé, že v 4% prípadov bola príčina smrti utopenie. 

Šlo o prípady, kedy lavína strhla obeť do vodnej plochy, najčastejšie plesa. 

Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvňovať prežívanie osôb v lavíne, patrí hĺbka zasypania – graf 

6. So zvyšujúcou sa hĺbkou zasypania vzrastá objem snehovej masy nad zasypaným,  čo v konečnom 

dôsledku môže viesť k obmedzeniu dýchacích pohybov.  
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Graf 6 Hĺbka zasypania hlavy v centimetroch (1979 – 2010) 

Významným sledovaným faktorom ovplyvňujúcich prežitie v lavíne je prítomnosť a  veľkosť dýchacej 

dutiny – graf 7. Z grafu je zrejmé, že dýchacia dutina s veľkosťou nad 10 cm je relatívne zriedkavá. 

 

Graf 7 Veľkosť dýchacej dutiny (1979 – 2010) 

Diskusia 

Pravdepodobnosť prežitia po zasypaní lavínou vyjadruje takzvaná krivka prežitia, ktorú zostavili 

lekári – špecialisti  v Južnom Tyrolsku Dr. Brugger a Dr. Falk štatistickým rozborom 364 lavínových 

nešťastí z oblasti Álp - graf 8. Zo štatistiky boli vylúčené prípady, kde bola príčina smrti na podklade 

traumatického poškodenia. Na osi Y je zobrazená  pravdepodobnosť nájdenia živého zasypaného v 

percentách, na osi X je znázornený čas trvania zasypania v minútach.  
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Graf 8 Relatívny podiel osôb, ktoré prežili zasypanie lavínou v závislosti na čase [8] 

 Z výskumu M.Falka a H. Bruggera [8] bolo zrejmé, že do 15 minút od zasypania má postihnutý 93% 

šancu na prežitie, po 45 minútach jeho šanca na prežitie klesá na 26% a  po 90 minútach na 15%. Po  

120 minútach sa šanca na prežitie znižuje na 10% . Prvá fáza predstavuje takzvanú fázu prežitia - trvá 

do 15 minúty od zasypania. Väčšina zasypaných má vo fáze prvých 15 minút veľkú šancu na prežitie. 

V časovom rozmedzí 15 až 45 minút nasleduje fáza dusenia. V tejto fáze postihnutému dochádzajú 

zásoby kyslíku a začína sa dusiť. Časová fáza v rozmedzí od 45 do 90 minúty je takzvaná latentná 

fáza. V prípade ak postihnutý lavínou prežije fázu dusenia je zrejmé, že vzduchová kapsa v okolí 

hlavy penetruje z ďalšími vzduchovými kapsami, prípadne s povrchom. Po 90 minútach krivka začína 

klesať, pretože sa uplatňuje vplyv chladu na ľudský organizmus a nastupuje fáza podchladenia. 

Z výsledkov bolo zrejmé, že časový faktor z hľadiska záchrany je dominantný, preto v lavínovej 

záchrane má prvá pomoc zo strany priamych svedkov nehody a ľudí, ktorý sú v najbližšom okolí 

kľúčový význam. Profesionálna záchrana je až na druhom mieste, nakoľko možnosť nástupu 

záchranných zložiek do ťažkého terénu býva často značne zdĺhavý. [6] 

Záver 

Lavínové nebezpečenstvo má regionálny charakter vo vzťahu k špecifickému prostrediu horských 

oblastí. Prežívanie osôb zasiahnutých lavínou závisí na širšom spektre faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. 

Výskyt lavín, ich charakter, druh a z toho vyplývajúce následky sú špecifické pre danú horskú skupinu 

a dokonca v rámci horskej skupiny majú určité osobité charakteristiky.  
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POZDNÍ GESTÓZY A HELLP SYNDROM 
 

Silvie Bašistová, Vendula Svačinová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Pozdní gestózy jsou stavy vyskytující se pouze v 

těhotenství a jsou jednou z hlavních příčin úmrtí matky 

nebo plodu. Preeklampsie a eklampsie jsou postupně 

vyvíjející se nemoci. Při rozvoji komplikací tohoto 

onemocnění je indikace přijetí pacientky na lůžko 

intenzivní péče. Zvláštní druhem těžké preeklampsie je 

HELLP syndrom, vyjádřený hemolýzou, trombocytopenií 

a elevací jaterních testů, při nekróze jaterního parenchymu. 

V ČR připadá 4-5 případů na 1000 porodů. 

 

Přednáška se zabývá vysvětlením základního onemocnění, vývojem stavu matky a plodu, 

komplikacemi, léčbou a ošetřovatelským prioritám zdravotnického personálu. Pokračuje dvěmi 

rozdílnými kazuistikami pacientek, které byly v minulém měsíci přijaté na kliniku KARIM FNO s 

tímto onemocněním. 
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PLASMAFEREZA U HELLP SYNDROMU 

Zuzana Morčinková; Silvie Bašistová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Plasmaferéza je mimotělní eliminační metoda, která se 

požívá k odstranění látek s vysokou molekulovou 

hmotností z krevní plasmy. Metodou membránovou - 

difúzní a centrifugační. Je standardní léčbou v intenzivní 

péči, potvrzenou klinickými studiemi, pro nemoci jako 

je třeba trombotická trombocytopenická purpura, která 

se může následně vyvinoutt při HELLP syndromu.  

 

Plasmaferéza má svá léčebná pozitiva, ale i negativa, která mohou vést k dalším komplikacím. 

Přednáška se bude věnovat základnímu shrnutí možností léčby různých autoimunitních onemocnění, 

včetně komplikací HELLP syndromu, ale hlavně problematice této léčebné metody a úkolům sestry 

při tomto invazivním výkonu.  
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ECMO Z POHLEDU SESTRY 

Jana Hlubková, Silvie Bašistová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je 

pokročilá metoda podpory základních životních funkcí 

využívající mimotělní oběh pro nahrazení funkce plic a 

srdce. K masovému boomu metody došlo v letech 2009-

2010 na základě odborné publikace studie CESAR a 

pandemie chřipky H1N1.  

Příspěvek pojednává o použití metody ECMO v praxi na 

anesteziologicko-resuscitačních odděleních z pohledu středního zdravotnického personálu a využití 

metody v přednemocniční péči z pohledu zdravotnického záchranáře. Oba pohledy jsou doplněny 

specifiky jednotlivých oddělení a zkušenostmi zdravotníků. V podmínkách PNP je metoda ECMO v 

současnosti asi 2 roky. Přestože jsou technické možnosti na vysoké úrovni, má metoda ECMO v 

podmínkách PNP svá pozitiva i negativa. 

Součástí příspěvku je kazuistika pacientky, přijaté na oddělení KARIM FN Ostrava, u které bylo 

použití metody ECMO hraniční, v souvislosti se zdravotním stavem a primární diagnózou.  
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PACIENT VE 22 STOLETÍ 

Pavlína Štěpánová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

 Rozvoj moderních technologií ve zdravotnictví 

nabízí možnost strukturalizace dat. Team studentů 

VŠB oboru biomedicínský technik ve spolupráci 

s FNO se již několik let zabývá vytvořením databáze 

pro urgentní příjem. Výsledkem je vytvoření 

elektronického záznamu intenzivní péče. Informace 

v efektivní a jedinečné formě tak budou přístupné po 

celou dobu hospitalizace pacienta. Autorka 

přednášky nastíní jak, by v budoucnu mohla vypadat 

dokumentace pacienta.  

 

Vývoj, který je v oblasti medicíny vidět, je reálnou odpovědí modernizace světa ve všech segmentech 

lidského působení. Do zdravotnictví se za poslední desetiletí plně implementovaly nejmodernější 

materiály a vyšetřovací metody, systémy moderního řízení organizací, systém terciárního vzdělávání a 

také systém implementace světa IT. Světa, který kdysi patřil pouze nadšencům zírajících na monitory 

a zkoumající virtuální svět.  

Počátky rozvoje informačních technologií ve zdravotnictví spočívaly v možnostech elektronické 

evidence přijatých, ošetřených a propuštěných pacientů. Současně se přidala možnost elektronického 

zadávání žádanek, objednávání léčiv, krevních derivátů, převodů majetku, evidence exspirací, aj. 

Masová většina zdravotníků, se v minulosti, se zavedením těchto metod, nemohla ztotožnit a inovátoři 

bývali proklínání a nenáviděni. Dnes, když v nemocnici vypadne proud či počítačová síť, nastává 

skutečný chaos a bez oněch IT částí si mnoho ze zaměstnanců neumí poradit.  

Shrnutí skokových změn vývoje zavádění informatiky lze tedy sjednotit do jedné věty. Elektronizace 

dokumentace a administrativní práce se stala moderní součástí zdravotnictví. Ale co když do IT 

nezahrneme jen administrativu, ale i celého pacienta?  

Pilotní programy monitoringu zdravotního stavu, léčby a pohybu pacienta elektronickou formou, jsou 

již ve světě a nyní již i v České republice, běžně viditelné a na urgentním příjmu Fakultní nemocnice 

Ostrava se od loňského roku tento systém testuje a další inovace mají tvůrci připraveny.  

Přednáška má za cíl prezentovat ultramoderní systém zdravotní administrativy u pacientů v intenzivní 

péči a nejen v ní. Jak?  

Pomocí Wifi, přístupových bodů (Access pointů), čipových náramků, QR kódů, RFID, tagů, čárových 

kódů a laserových čteček.  

Klíčové slova 
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Když se podíváme na vývoj, kterým zdravotnictví a oblast IT ve spolupráci prošli v posledních 15 

letech, dovolím si tvrdit, že se v praxi s tímto fenoménem setkáme mnohem dříve, než ve 22 století. 

 

Mgr. Pavlína Štěpánová 

FN Ostrava 

pavlina.stepanova@fno.cz 
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HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE NA VLASTNÍ OČI 

Miroslava Kolářová, Jaromíra Kamarytová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Hormonální antikoncepce je bezpochyby velkým objevem 

druhé poloviny 20. století.  

Její vývoj se stále posouvá kupředu. Pro ženu představuje 

nejen ochranu před otěhotněním, ale v současné době má 

také působit preventivně proti závažným chorobám, jako 

je například karcinom vaječníků a děložní sliznice, a proti 

některým nezhoubným nádorům prsu a určitým typům 

cyst (vaječníků a prsu). Pozitivní účinky má i při migréně 

a epilepsii, jež jsou spojeny s určitou fází menstruačního cyklu. Je zařazena do kategorie léků. Je 

potřeba si uvědomit, že žádný lék nemá jen pozitivní účinky.  

Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce mají nejčastěji charakter dyskomfortu bez dlouhodobého 

ohrožení zdraví ženy. Patří sem bolesti hlavy, napětí v prsou, nervozita, podrážděnost, zvýšení 

hmotnosti.  

Mezi méně časté komplikace jsou řazeny migrény, kožní změny, zvracení apod. 

 Velmi vzácnými, ale závažnými nežádoucími účinky jsou arteriální komplikace, cévní mozkové 

příhody, trombózy. Pokud není trombóza včas rozpoznána a léčena, může dojít k plícní embolii.   

U určité skupiny žen je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou 

pozornost. Jedná se zejména o ženy, u kterých jsou přítomny srdečně-cévní rizikové faktory, jako je 

obezita (BMI ≥ 30), kouření, hypertenze, diabetes s poruchou cév, poruchy tukového metabolizmu, 

nebo které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí.  

Pečlivě odebraná anamnéza může odhalit ženy ve vyšším riziku vzniku nežádoucích komplikací.  

Přestože hormonální antikoncepce přináší značné výhody a umožňuje dokonale plánovat početí dětí, 

má tato metoda i své stinné stránky. Ty jsou ale často jakýmsi tabu. Vždyť "výhody převyšují 

negativa". Je to ale opravdu tak? 

Informace o rizicích by měly být dostupné každé ženě užívající pilulky, aby se mohla svobodně 

rozhodnout, jestli jí výhoda bezstarostného sexuálního života stojí za tato nebezpečí. 

V naší přednášce přinášíme kazuistiky pěti žen ve věku 17-40 let. Ve všech případech se v kolonce 

„Farmakologická anamnéza“ objevuje hormonální antikoncepce. 
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PŘEŽÍT!!! 

Libor Mašek, Miluše Kovalčíková, Eva Kovácsová, Lenka Vařeková 

Fakultní nemocnice Ostrava, Urgentní příjem 

 

Anotace 

Základem přednášky je čerpání z vlastních zkušeností při 

ošetřování postižených z důlních neštěstí na Urgentním 

příjmu Fakultní nemocnice Ostrava, analýza dat 

z dokumentace pacientů a studium odborné literatury. 

Dále pak spolupráce s HBZS MSK, která je nedílnou 

součástí hornické činnosti, jejímž hlavním úkolem je 

provádět rychlé zásahy při záchraně životů a při 

haváriích v podzemí.V úvodu vás seznámí s vybavením 

a způsobem provedení zásahu. 

Dále se zabývá shrnutím problematiky péče o postižené 

vlivem časové prodlevy na sekundární poranění při 

důlním neštěstí a jeho nejčastějšími komplikacemi. 

Zdravotní stav postižených z důlního neštěstí, je ovlivňován různými vlivy, například délkou doby 

vyproštění, vysokou teplotou, vlhkostí vzduchu a mírou znečištění. 

Obsahem jsou  postupy péče Urgentního příjmu FNO a kazuistika pacienta postiženého důlním 

neštěstím.V našem případě byla vzdálenost k postiženému cca 4km. Jednalo se  

o velmi komplikovanou záchranářskou akci znásobenou faktem, že zasažená oblast byla po celou dobu 

záchranných operací seismicky aktivní a zajištění bezpečnosti všech zúčastněných bylo organizačně 

náročné. 

Závěrem přednášky je diagnostický souhrn. 

 

Libor Mašek 

FNO, Urgentní příjem 

libor.masek@fno.cz 
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ZAJIŠTĚNÍ PACIENTŮ PŘI PŘEDÁVÁNÍ ZZS NA EMERGENCY 

Jindra Holeková, Linda Dvorská 

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, oddělení urgentní péče 

 

Anotace 

Příspěvek se zabývá zajištěním pacienta při předávání 

nejen na Emergency, ale na jakékoli jiné pracoviště. 

Správným zajištěním se zabývala již spousta odborníků 

a správné postupy používá i většina záchranářů v praxi. 

My se zde poukazujeme na jednotlivé případy špatného 

zajištění pacienta.  

 

 

Zajištění pacienta během transportu a při předávání na Emergency, či jakoukoliv jinou ambulanci je 

základním kamenem práce zdravotnického záchranáře. 

Pod pojmem zajištění si můžeme představit různé možné i nemožné činnosti.  

Obecně můžeme říci, že se jedná o základní monitoraci (TK, P, SpO2, D, EKG, vědomí), zajištění 

periferního žilního vstupu, ošetření viditelných ran, správná poloha, adekvátní fixace, transport a 

směřování. 

Veškeré tyto činnosti mají své postupy, priority a indikace, které by se měly v rámci možností 

dodržovat.  

Ve většině případů se opravdu dodržují, my bychom zde chtěly poukázat na špatné příklady. 

Monitorace:  

 Žádná monitorace 

 Nedostatečná monitorace 

 Monitorace těsně před předáním 

 Opisování hodnost z monitoru na ambulanci 

 

Zajištění periferního žilního vstupu: 

 Špatné místo vpichu  

 Více než 5 vpichů 

 Špatná fixace flexily 

 

Ošetření viditelných ran: 

 Absence sterilního krytí 

 Přiložené sterilníhokrytí bez fixace 

 Fixace krátkým prubanem na hlavě 
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 Použití zaškrcovadla při krvácení, které není masivní 

 Použití mince na zástavu krvácení 

 

Fixace krčním límcem: 

 Bez fixace 

 Špatná velikost 

 Špatné přiložení 

 Sejmutí límce na ambulanci ještě před příchodem lékaře 

 

Fixace končetin: 

 Chybí fixace 

 Použitý fixační prostředek je nedostatečný  

 Použitý fixační prostředek je krátký, nebo dlouhý 

 

Fixace pánevním pásem: 

 Fixace chybí úplně 

 Špatné přiložení 

 Nedostatečné stažení 

 

Poloha pacienta při předání: 

 Pacient přijde sám 

 Je ve špatné poloze 

 Pacient je přivezen ve správné poloze, ale přeložen je již špatně 

 Pacient není v doprovodu záchranáře 

 

Špatné směřování: 

 Špatná diagnostika 

 Výběr mezi vhodnými odd. 

 Výběr mezi personálem 

 

Toto jsou základní chyby, se kterými se setkáváme relativně často. Uvedený výčet je doprovázen 

fotografiemi a příklady z praxe. 

 

Mgr. Jindra Holeková DiS. 

Mgr. Linda Dvorská 

Univerzita Pardubice 

jindra.holekova@upce.cz 

linda.dvorska@upce.cz 
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Studentská práce 
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EDUKACE JAKO SOUČÁST PREVENCE TERMICKÝCH ÚRAZŮ 

Dominika Hruboňová, Pavlína Blahutová 

Ostravská Univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta 

Obor zdravotnický záchranář 

 

Anotace 

Tato práce popisuje problematiku termických úrazů. 

Zaměřuje se na zjištění znalostí v oblasti popálenin, 

první pomoci při popáleninách, jejich možnou 

prevenci a následnou edukaci studentů ve věku 14 – 

15 let. Práce je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. Teoretická část popisuje termické úrazy, 

první pomoc a to jak laickou tak i lékařskou, 

preventivní strategii a charakterizuje edukační 

proces. Praktická část práce vyhodnocuje výsledky 

respondentů pomocí dotazníkového šetření. Nejdříve 

jsem dotazníky rozdala na gymnáziu studentům v dané věkové kategorii, po té jsem vytvořila 

prezentaci s fotografiemi a provedla edukaci těchto studentů. Asi o 2 měsíce později jsem těmto 

studentům rozdala opět ty stejné dotazníky a pozorovala svou úspěšnou edukaci. Další mé dotazníkové 

šetření je zaměřeno na studenty ve věku 14 – 15 let v Londýně a Mexiku a na tamní preventivní a 

edukační programy a srovnání s Českou republikou.  

 

 

Autor: 

Dominika Hruboňová  

studentka Ostravské univerzity 

Domi.Nika@atlas.cz 

734499137 
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SCHIZOFRENIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI 

Pavel Hanáček, Andrea Vilímková 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 

 

Anotace 

 

Tato přednáška se obecně věnuje akutním 

psychiatrickým stavům, zejména pak zcela  jedinečné 

psychiatrické chorobě, která může mít mnoho 

rozmanitých podob, pestré  

a mnohočetné příznaky, různé a barvité formy 

průběhu, a přesto je to vždy jedna a táž choroba. 

Jedná se o jednu z nejčastějších, nejzávažnějších a 

velmi často se vyskytujících psychiatrických chorob 

– schizofrenii. 

Cílem přednášky je prezentovat samotnou chorobu a intervence v přednemocniční neodkladné péči 

formou kazuistiky, dále pak předložit jednoduché zásady při jednání a komunikaci s pacientem trpícím 

psychózou v akutní fázi onemocnění. Prezentovat poznatky správné a účelné verbální komunikace, 

neverbální komunikace a bezpečnostně – taktické zásady při zásahu u psychotického pacienta. 

Důležité je také poukázat na to, že se nejedná o podivné či bláznivé lidi, ale o lidi nemocné, kteří si 

bezesporu zaslouží odborný a profesionální přístup všech zasahujících složek. Snaha o destigmatizaci 

tohoto zajímavého medicínského odvětví. 

Zdroje: 

ČESKO. Občanský soudní řád: Exekuční řád : právní stav ke dni 1.1. 2013. vyd. Ostrava: sagit, 2013, 

sv. Texty zákonů. ISBN 978-80-7208-995-6. 

ČESKO. Ústava České republiky: Listina základních práv a svobod ; Parlament, ministerstva ; 

Ombudsman ; Antidiskriminační zákon. Ostrava: Sagit, 2012, sv. ÚZ. ISBN 978-80-7208-938-3. 

ČESKO. Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o 

specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě : nové prováděcí vyhlášky 

k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012. Ostrava: Sagit, 2012, 160 s. ÚZ, č. 905. ISBN 978-

807-2089-284. 

KUČEROVÁ, Helena. Schizofrenie v kazuistikách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 106 s. Psyché 

(Grada). ISBN 978-802-4720-456. 

LÁTALOVÁ, Klára. Agresivita v psychiatrii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 235 s. Psyché (Grada). 

ISBN 978-80-247-4454-4. 
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MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 

320 s. ISBN 978-802-4736-839. 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid. Aplikovaná forenzní psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 296 s. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-4580-0. 

OREL, Miroslav. Psychopatologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 263 s. Psyché. ISBN 978-802-4737-

379. 

PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009, 

226 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4726-182. 

SVOBODA, Mojmír. Psychopatologie a psychiatrie. 2012. vyd. Portál. ISBN 9788026202165. 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá 

revize : aktualizovaná verze k 1. 1. 2009. 2., aktualiz. vyd. Praha: Bomton Agency, 2008, 860 s. ISBN 

978-809-0425-903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 

STANDARDY ZZS PRO NEODKLADNOU RESUSCITACI 

Jan Lasovský, Petr Matouch 

Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním 

standardizace péče u poskytovatelů zdravotnické 

záchranné služby v České republice. Cílem 

průzkumu je zjistit, jak jsou standardy péče 

upraveny kompetence zdravotnických záchranářů 

při poskytování neodkladné resuscitace, jak často a 

jakou formou záchranáři nacvičují jednotlivé úkony 

a neodkladnou resuscitaci jako celek. Na základě 

průzkumem získaných dat a poskytnutých standardů 

péče je několika studenty provedena simulace 

s praktickým porovnáním algoritmů neodkladné 

resuscitace. 

 

Práce je zaměřena na poskytování neodkladné resuscitace pracovníky výjezdových skupin rychlé 

zdravotnické pomoci zdravotnické záchranné služby. Studiem odborných literárních zdrojů jsou 

vysvětleny pojmy úzce související s touto problematikou. Cílem práce je porovnání standardů péče 

užívaných při neodkladné resuscitaci ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci zdravotnické 

záchranné služby. 

Výjezdové skupiny RZP zasahují u stále závažnějších případů samostatně, kdy lékaře na místo 

dovolávají až po zjištění stavu pacienta, popřípadě čekají na příjezd lékaře z již vyslané výjezdové 

skupiny Rendez-Vous. V případě náhlé zástavy oběhu může nastat významná časová prodleva, během 

které jsou záchranáři omezeni svými kompetencemi, kdy léčiva a některé nutné výkony může 

indikovat pouze lékař. Tato situace se řeší telefonickou konzultací s lékařem, který schválí 

záchranářem navrhovaný a prováděný výkon.  

U neodkladné resuscitace, kde je postup jasně stanoven mezinárodně přijatými Guidelines, má 

poskytovatel zdravotnické záchranné služby významnou možnost práci záchranáře na místě 

zjednodušit a zrychlit za pomoci standardu péče. Standardem péče může stanovit nejen přesný postup 

při poskytování neodkladné resuscitace, ale také udělit paušální indikaci pro podání léčiv. To vše 

samozřejmě za splnění jasně stanovených podmínek. Dochází tak nejen ke zkvalitnění péče o pacienta 

s možností jejího zpětného vyhodnocení, ale také k vytvoření právní ochrany zasahujících 

zdravotníků.  

V rámci průzkumu bylo osloveno 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby zřízených kraji a 2 

soukromé subjekty zajišťující výjezdové skupiny RZP a RLP zařazené do integrovaného záchranného 

systému. Pro porovnání standardizace péče při poskytování neodkladné resuscitace bylo použito 

dotazníkové šetření zaměřené na vedoucí pracovníky vzdělávacích a výcvikových středisek 

zdravotnických záchranných služeb. 

Z poskytnutých odpovědí vyplývá, že většina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby již 

standard péče zavedla nebo zavádí, a to zejména z důvodu sjednocení postupů mezi pracovníky 

organizace, zvýšení kvality a zpětného vyhodnocení poskytované péče. Standardy péče pak posunují 
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možnosti záchranářů v průběhu poskytování neodkladné resuscitace k co největší samostatnosti 

v rámci doporučených postupů Guidelines.  

Největší rozdíly mezi poskytovateli zdravotnické záchranné služby jsou dle průzkumu v 

pravidelnosti praktického nácviku jednotlivých úkonů při poskytování neodkladné resuscitace a jejich 

teoretické výuky. Všichni respondenti pak při nácviku využívají resuscitační modely s možností 

vyhodnocení průběhu neodkladné resuscitace v PC. 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby nejsou nijak nuceni standardy péče zpracovávat a 

zavádět. Je proto o to více potěšující, že tento způsob kontroly kvality využívají k neustálému 

zlepšování poskytované zdravotní péče.  
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OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ NA ZZS 

Tomáš Čtvrtňák, Sabuna Psennerová 

Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta 

Anotace 

Dnes a denně složky Integrovaného záchranného systému 

vyjíždí k mimořádným událostem s různou pestrostí zásahů, 

jako jsou dopravní nehody, požáry nebo třeba 

technologické havárie. Na pomoc vyrážejí ve všech denních 

dobách, v jakémkoliv ročním období a rozmary počasí zde 

nehrají žádnou roli. Navíc jsou všichni zúčastnění při své 

práci vystavení specifickému riziku a nebezpečí. Z těchto 

důvodů se osobní ochranné pracovní prostředky staly 

neodmyslitelnou součásti výbavy. Zdravotnická záchranná 

služba je právě jednou z hlavních složek, která zasahuje při 

mimořádných událostech, ale i pro ni specifických stavech 

náhlého postižení zdraví.  

 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou běžnou výbavou každého výjezdu, prakticky patří mezi 

nejužívanějšími prostředky a jejich funkce, pohodlí, ale zároveň i uživatelská znalost je důležitá.  

Při studiu dané problematiky bylo mojí snahou vytvořit krátký přehled vývoje osobní ochrany, napsat základní 

text pro pochopení legislativy ve vztahu k osobním ochranným pracovním prostředkům, ale hlavně 

charakterizovat všechny užívané osobní ochranné pracovní prostředky u Zdravotnické záchranné služby 

v Moravskoslezském kraji. Při tvorbě kapitoly zaměřené na osobní ochranné pracovní prostředky jsem zkoušel 

získat matriály od výrobce. Bohužel však na základě negativních zkušeností a ochrany vlastní výroby se další 

informace kromě zveřejněných neposkytují. V přednášce budou prezentovány výsledky dotazníkového 

šetřením, které probíhalo u zaměstnanců výjezdových skupin a některých dotčených zaměstnanců 

v Moravskoslezském kraji, bude snahou poukázat na případné funkční nedostatky a prezentovat stav 

uživatelské znalosti.  
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Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 
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PROBLEMATIKA LAICKÉ PRVNÍ POMOCI U NÁHLE VZNIKLÝCH 

PORUCH ZDRAVÍ U DĚTÍ POHLEDEM RODIČŮ 

Jakub Lasák, Jan Neiser 

Ostravská Univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta 

Obor zdravotnický záchranář 

 

Anotace 

Tato práce popisuje problematiku 

poskytování laické první pomoci u dětí. Zaměřuje se 

na zjištění znalostí rodičů v oblasti poskytování 

první pomoci v jednotlivých náhle vzniklých poruch 

zdraví u dětí. Práce je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou. Teoretická část popisuje anatomické a 

fyziologické odlišnosti v dětském věku, příčiny, 

projevy a postupy laické první pomoc u zástavy 

dechu a oběhu, křečových stavů, náhlých stavů 

dušnosti, popáleninových traumat a intoxikací. 

Praktická část vyhodnocuje výsledky respondentů 

pomocí kvantitativní metody dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozdány rodičům, kteří nepracují 

ve zdravotnictví ani ve školství, a jejichž dítě/děti jsou ve věku 0 až 7 let. Cílem práce je zjistit úroveň 

znalosti rodičů pro poskytování laické první pomoci při nejčastějších náhlých poruchách zdraví u dětí 

na území města Ostravy a okolí. 
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