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STUDÉNKA 22. 7. 2015 Z POHLEDU KOS ZZS 
Bohdan Jančata, Ladislav Lang 

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. 

 

Bohdan Jančata. 

                                                                                                   ZZSMSK 

                                                             Bohdan.jancata@zzsmsk.cz 

Klíčové slova 
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TRANSPORTNÍ TÝM PRO VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI 

Petr Jaššo 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Dvacáté století přineslo nejen do evropských vod 

množství medicínských poznatků a novinek. Současně 

také bylo půdou pro vznik mnoha nových 

zdravotnických oborů. Množství pozitivních změn je 

však také zastřeno opětovným výskytem onemocnění, 

která na „starém kontinentu“ zabíjela před více než 

čtyřmi stovkami let.  

Jedná se o onemocnění, která mají zkratku VNN. 

Vysoce nakažlivé nemoci, případě v odbornějším pohledu řečeno nákazy.  

Zásadním řešitelem této problematiky se staly Zdravotnické záchranné služby jednotlivých krajů. Ať 

již se jedná o záchyt pacienta v terénu, či sekundární převoz z nemocničního zařízení, vždy zásadní 

část práce provedou řidiči, záchranáři, případně i lékaři, kteří pracují v první linii. Vzhledem k 

dennodenním činnostem však klasická příprava zaměstnanců ZZS není pro tuto činnosti dostatečná. 

Právě tento faktor byl důvodem, proč se vytvořila skupina vysoce specializovaných a odhodlaných 

kolegů, zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, kteří během necelých 

dvou let pomohli vytvořit jeden z nejlepších „biohazard“ týmů v České republice. 

 

 

 

                                                                              Mgr. Petr Jaššo, MBA 

         ZZS MSK 

         petr.jasso@zzsmsk.cz  

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova  
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DOKUMENTACE PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Sabina Psennerová 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta,  

Katedra intenzivní medcíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

 

Anotace 

Mimořádné událostí svým překvapujícím charakterem, 

co se týče místa, počtu postižených, charakteru zranění a 

dalších, nás může silně ovlivnit a náš postup zatížit 

chybou. Dobře koncipovaná  a  zavedená dokumentace je 

stěžejní oporou a zdrojem informací po celou dobu 

řešení události, i po jejím ukončení a nutnosti zajistit 

zpětnou vazbu v podobě hodnocení činnosti či  tvorbě 

závěrečné zprávy. Třídící a identifikační karta je jednou nikoli jedinou částí dokumentace, která je na 

místě vedena. Zdokumentována musí být každá činnost zdravotnické záchranné služby.  Na základě 

tohoto faktu podloženého celou řadou praktických cvičení předkládáme dokumentaci vytvořenou na 

Katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů.. 

 

Činnost zdravotnické záchranné služby při mimořádné události vychází z platné legislativy a 

konkrétně stanoveného traumatologického plánu pracoviště. Jedná se o zajištění Třídění, Terapie, 

Transportu a to vše pod vedením VEDOUCÍHO ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY. Činnosti jsou na sebe 

navazující a pokud dodržíme sled, tak jak je výše uveden kopíruje cestu zajištění postiženého při 

mimořádné události ZZS. Každý tým pracující a zajišťující jednu z činností  musí být trvale připraven 

podat informace týkající se jeho pozice, popř. být i schopen svou funkci předat. Kvalitně vytvořená 

dokumentace by měla splňovat základní kritéria vycházející především z časové tísně. 

Upřednostňujeme jasnost, stručnost, přehlednost. Každá část dokumentace vychází z potřeby týmu a 

nejvyšší prospěšnosti pro postiženého. Mimořádná událost je zatížena mnoha faktory. Jedním z nich je 

i určitá ojedinělost a bez důsledné přípravy a průběžného vzdělávání nemůže dojít ke zautomatizování 

postupu, která by minimalizovala pocit nejistoty, potřebu dlouhé rozvahy, nejednoznačnost pokynů aj. 

Pojali jsme tvorbu dokumentace především, jako tvorbu „přítele na papíru“. 

VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY je pozice velmi náročná a pro její zvládnutí je vhodné mít 

nejen organizační a komunikační dovednosti. Jedná se většinou o vedoucího první posádky na místě 

události. První část dokumentace je věnována základním opatřením jako je: kontaktování velitele 

Klíčová slova  

Mimořádná událost, 

dokumentace, 

zdravotnická záchranná 

služba. 
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zásahu, získání informací pro situační hlášení, poskytnutí informací pro ZOS. Forma check listu 

zajistí, aby skutečně na nic nebylo zapomenuto. Druhá část je věnována zajištění pozic, které povedou 

třídění, terapii a transport. Třetí část je zaměřena na koordinaci sil a prostředků na místě mimořádné 

události. Umožňuje trvalý přehled o posádkách jejich činnostech a případné změně. 

 TŘÍDĚNÍ je zodpovědná funkce, která zajistí časnou lokalizaci postiženého v závažném stavu, aby se 

mu dostalo adekvátní a rychlé pomoci. Upřednostňujeme vždy vzhledem k časové úspoře provádět 

primární třídění metodou START. Vedoucí třídící skupiny by měl být schopen kdykoli v průběhu 

třídění poskytnout informace o počtech a závažnosti již vytříděných osob. Při skončení své činnosti 

tyto počty předkládá vedoucímu zdravotnické složky, který je poskytuje dál. Volíme pouze 

jednoduchou formu záznamu, čárkovací metodou. Dle zvyklostí je barva, dle závažnosti, uvedena v 

třídící a identifikační kartě (dále jen TIK) nebo je postižený označen reflexní páskou. Dle našich 

šetření provedených v řadě simulací využíváme pro primární třídění reflexní pásky, které zkrátí čas 

třídění minimálně o 50% oproti použití TIK. 

TERAPIE je část spadající pod činnost vedoucího lékaře na stanovišti přednemocniční péče. 

Dokumentace by měla  umožnit okamžitou kontrolu nad postiženými, kteří se připravují a kteří jsou 

již připraveni k transportu. Tento fakt vychází především z informace o následném  zařazení pacienta 

do priorit transportu IIa, IIb, III. Často velmi mylně je tato dokumentace i pravomoc vkládána do 

rukou lékaře, který provádí retriage. Tento lékař se svým týmem provádí pouze záznam do třídící a 

identifikační karty. Dokumentace plynule navazuje na odsun postižených. 

TRANSPORT zajišťuje vedoucí odsunu. I jeho práce je v úvodu vázána na základní kroky předem 

stanovené, proto i zde je dokumentace rozdělena na dvě části. První část check listu a na ni navazující 

realizace přesunu postižených do zdravotnickéh zařízení, která se odvíjí od sil a prostředků 

dostupných pro vedoucího odsunu a možnostech zdravotnického zařízení přijímat daný počet 

postižených. Komunikace vedoucího odsunu je vázána především na komunikaci s operačním 

střediskem a vedoucím lékařem.      

        PhDr. Sabina Psennerová, PhD. 

        Ostravská univerzita v Ostravě 

Lékařská fakulta 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

sabina.psennerova@osu.cz 
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PROSTŘEDKY PRO MECHANICKOU NEPŘÍMOU SRDEČNÍ MASÁŽ A 

JEJICH VYUŽITÍ VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH 

Adam Hružík 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

        Anotace 

Příspěvek popisuje možné využití mechanických 

pomůcek pro nepřímou srdeční masáž v klinické praxi. 

Popisuje jednak spektrum jednotlivých mechanických 

pomůcek na trhu, jejich klady a zápory a je doplněn o 

krátkou kazuistiku, která potvrzuje domněnku, že tyto 

pomůcky mají v některých specifických případech své 

nezastupitelné místo a opodstatnění. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje disponuje v posádkách RLP-RV a LZS 

pomůckou LUCAS pro mechanickou nepřímou srdeční masáž. Jak se ukázalo v případech, kdy se k 

pacientům postižených náhlou zástavou oběhu dostávají jako první dvoučlenné posádky, mají tyto 

pomůcky svůj neocenitelný význam. A to jednak ve smyslu uvolnění rukou jednoho ze zachránců k 

dalším úkonům souvisejícím s poskytováním rozšířené kardiopulmonální resuscitace, tak i kvalitou 

kompresí hrudníku časově omezenou pouze výdrží baterie, nikoliv fyzickou únavou či vyčerpáním 

záchranáře. Ačkoliv ERC Guidelines 2015 nedoporučují rutinní použití mechanických pomůcek pro 

srdeční masáž, kazuistika tohoto příspěvku dokazuje, že ve specifických případech, a to zejména v 

nepříznivých podmínkách prostředí, které neumožňují poskytnout plnohodnotnou manuální nepřímou 

srdeční masáž, ať už pro riziko zranění některého ze zachránců, nebo pro nedostatek prostoru či z 

jiného důvodu, je použití těchto mechanických pomůcek plně na místě. Ba naopak, by nemožnost 

jejich použití nezajistila kvalitní nepřerušovanou nepřímou srdeční masáž v souladu s algoritmem 

rozšířené kardiopulmonální resuscitace ERC Guidelines 2015. 

Kazuistika:  

Výzva ZOS: bezvědomí-bezdeší-TANR 

Místo zásahu: Ostrava -Kunčice, Vratimovská 689/117, ARCELOR MITTAL 

čas výzvy: 6:46 

čas výjezdu: 6:48 

čas příjezdu: 6:56 

Klíčové slova 

Kardiopulmonální 

resuscitace, nepřímá 

srdeční masáž, prostředky 

pro mechanickou 

nepřímou srdeční masáž. 
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Popis události: Volání do průmyslového závodu Arcelor MITTAL, k zaměstnanci, který pracuje jako 

obsluha továrního jeřábu. Spolupracovníci si všimli, že zkolaboval, volají závodního lékaře, poskytují 

laickou resuscitaci. 

Po našem příjezdu: Za postiženým jsme naváděni zaměstnanci do kabiny průmyslového jeřábu po 

soustavě žebříků a schodišť až do výšky cca 15m. S sebou bereme veškeré vybavení pro rozšířenou 

kardiopulmonální resuscitaci včetně LUCASE. Na místě v kabině jeřábu o prostoru cca 1.5x1m se 

nachází pacient v polosedě, přítomný hasič se snaží o nepřímou srdeční masáž. Pacient je napojený na 

AED, zasahující podnikový lékař, který se nachází mimo kabinu jeřábu sděluje informaci, že AED 

před našim příjezdem podalo tři defibrilační výboje. Přebíráme KPR, hasič pokračuje v masáži, lékař 

zajišťuje dýchací cesty pomocí LMA Supreme a ventiluje pacienta. Žádáme hasiče o vyproštění 

pacienta z kabiny jeřábu pro nemožnost poskytnutí adekvátní péče ve stísněných podmínkách. Během 

cca 4minut je pacient pomocí rescue triangle a lanové techniky vyproštěn z kabiny jeřábu na horní 

můstek - podestu, kde napojujeme pacienta na monitor (asystolie), zornice mydriatické, zajišťujeme 

i.v. vstup (podáváme adrenalin) a vzhledem k vysokému nebezpečí úrazu ve smyslu pádu některého ze 

zachránců z horního, asi metr úzkého můstku a nedostatku prostoru pro manuální nepřímou srdeční 

masáž nasazujeme LUCASe a žádáme hasiče o transport pacienta dolů. Opět pomocí lanové techniky 

a podvěsové vany je pacient za kontinuální masáže nasazeným LUCASem dopraven dolů z můstku, 

kde pokračujeme v rozšířené kardiopulmonální resuscitaci. Celková doba námi prováděné KPR je 

90min, po celou dobu přetrvávající asystolie, bez náznaku obnovy oběhu, po celou dobu KPR hodnoty 

ETCO2 nad 15mmHg, celkově podáno 9mg Adrenalinu, přesto po 90min konstatován lékařem Exitus 

letalis. 

Závěrem: I přes nepříznivý výsledek snahy všech zúčastněných zachránců o záchranu života pacienta, 

nutno podotknout, že navzdory všem nepříznivým vlivům okolí (nebezpečný a malý prostor, systém 

svolávání pomoci u takovýchto stavů v podniku Arcelor MITTAL, který oddaluje přivolání ZZS) se 

pacientovi dostalo kvalitní, profesionální péče. Jedním z prostředků, který k tomu svým nemalým 

podílem dopomohl, byl právě přístroj pro mechanickou nepřímou srdeční masáž LUCAS. 

         

Bc. Adam Hružík 

         ZZSMSK 

         adam.hruzik@zzsmsk.cz 
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ZPOVĚĎ ZÁCHRANÁŘE 

Sabina Psennerová
1
, Dagmar Bortlík- Fišerová

2 

1 
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 

Katedra intenzivní medcíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 
2
Záchranný útvar HZS Hlučín 

 

Anotace 

Jedná se o výpověď zdravotnického záchranáře v 

průběhu času… 

V jednotlivých fázích profesního života chceme 

zdůraznit jak aktivně bojovat se syndromem vyhoření. 

Jedná se o dialog vnitřního já záchranáře 

s doporučeními psychologa. 

První část je zaměřena na absolventa, který nastupuje 

do pracovního procesu plný znalostí, dovedností a nadějí jak je jeho profese krásná a naplňující 

všechna jeho očekávání. Doporučení psychologa je zaměřeno na prevenci syndromu vyhoření. 

Ve druhé části záchranář zjišťuje, že ne vždy jedná správně a dává pacientovi vše jak by měl. 

Projevuje se občasné podráždění, nechuť komunikovat. Pocit bezmoci vůči planým výjezdům. Nebaví 

ho trvalé vzdělávání pro situace se kterými se záchranář v praxi setká pouze minimálně. Zde je již 

nutný aktivní boj s počátečními příznaky syndromu vyhoření. Všímavost a zájem nadřízených. 

Po určitém čase záchranář je naprosto lhostejný vůči potřebám pacientů, obtěžuje ho každý výjezd. 

Podrážděnost a omrzelost se projevuje i doma při rodinných aktivitách. Nejraději by byl doma, bez 

jakéhokoli kontaktu s lidmi. 

 

 

PhDr. Sabina Psennerová, PhD. 

        Ostravská univerzita v Ostravě 

Lékařská fakulta 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

sabina.psennerova@osu.cz 

 

 

  

 

 

Klíčové slova 

Zdravotnický záchranář, 

syndrom vyhoření. 
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ZDRAVOTNÍ PÉČE O MIGRANTY aneb co může záchranář očekávat 

MUDr. Bc. Michal Ptáček1,2, 3 

1) Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika infekčního lékařství 

2) VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

3) Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

 

Anotace 

V reakci na probíhající migrační vlnu musela i Česká 

republika přistoupit na řadu opatření, která sníží rizika 

z tohoto jevu plynoucí a zároveň migrantům poskytnout 

určitý servis. Jedním z těchto opatření je i provoz sítě 

zařízení pro zajištění cizinců, ve kterých migrující 

osoby čekají na vyřízení svých žádostí a dalších 

náležitostí. Součástí služeb, které těmto osobám Česká republika v záchytných zařízení poskytuje, je 

mimo jiné i poskytování zdravotní péče. Právě organizací a specifiky zdravotní péče poskytované 

migrantům v České republice se zabývá tento příspěvek, a to včetně zvláštností při zásahu 

zdravotnické záchranné služby v Zařízení. 

Existence podobných zařízení není v České republice novinkou. Nový je pouze objem klientů, kteří 

zařízení pro zajištění cizinců v současné době využívají. Analogicky s tím je vyšší objem zdravotní 

péče, která je nyní zdravotníky Ministerstva vnitra ČR migrantům poskytována. Logicky je vyšší i 

zájem politiků, médií, neziskových a dalších organizací i jedinců o danou problematiku. Osoby, které 

do ČR přišly požádat o azyl, kterým propadlo povolení k pobytu nebo které nejsou aktuálně vůbec 

schopny prokázat svou totožnost, však v každé zemi byly, jsou a budou v každé době. 

Zdravotnické zařízení v zařízení pro záchyt cizinců je v ambulantním provozu migrantům dostupné 

nepřetržitě. Je zřizováno příslušným oblastním zdravotnickým zařízením Ministerstva vnitra. 

Minimálně dvě plně kvalifikované zdravotní sestry oprávněné pracovat v rámci svých kompetencí bez 

přímého lékařského dohledu jsou klientům dostupné 24 hodin denně 365 dní v roce. Lékař je na místě 

fyzicky dostupný každý všední den nebo dle potřeby. Mimo pracovní dobu je přítomen zejména v 

případech plánovaného propuštění nebo avizovaných příjmů, dále v dalších indikovaných případech. 

Příslužba lékaře na telefonu (s možností přijet do zařízení kdykoli) je pak nepřetržitá. Dále nad 

chodem zařízení bdí hygienik a epidemiolog civilního sektoru a Ministerstva vnitra. 

Práce zdravotníků sestává ze dvou hlavních okruhů: péče preventivní a péče léčebné. 

Klíčové slova 

 migrační vlna, 

zařízení pro zadržení 

cizinců, zdravotní péče 
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Preventivní péčí je myšlena především nutná administrace a vstupní vyšetření každého klienta, který 

přichází do zařízení. Tato povinnost je ukotvena v zákoně 326/1999 Sb. v platném znění. Základem je 

zvyklé pečlivé fyzikální vyšetření s velkým zřetelem na stav kůže a případná zranění, parazitární nebo 

kožní choroby. Dále snaha o odebrání anamnézy v závislosti na jazykovém vybavení, zaznamenání 

antropometrických veličin (výška, hmotnost a další), fyziologických funkcí a popis případných 

odchylek od fyziologického stavu. Zjišťování případné předchozí medikace a stav očkování je mnohdy 

problematické (ať už pro jazykovou bariéru nebo pro prostou neznalost svého zdravotního stavu). Z 

laboratorních vyšetření příchozí podstupují rutinně screeningové vyšetření stolice, screening 

pohlavních chorob ze vzorku krve a rentgenové vyšetření plic ve dvou projekcích. 

V případě, že klienti neudávají žádný zdravotní problém a fyzikální vyšetření žádný neodhalilo, jsou 

dočasně ubytováni (včetně dostupnosti všech zde obecně poskytovaných služeb) ve stavebně i 

organizačně oddělených prostorách. Možnost pohybu mimo zdi budov je i zde samozřejmostí. Po 

získání laboratorních výsledků screeningových vyšetření s negativními výsledky je vydáno lékařské 

osvědčení a tito klienti se mohou dále pohybovat v příslušné části areálu již zcela bez omezení mezi 

ostatními klienty. V případě zachycení některé ze zjišťovaných chorob následuje patřičný další postup 

(až případná izolace v krajním případě) dle v České republice platných právních norem (především 

vyhláška 473/2008 Sb. v platném znění). 

Při propouštění klienta (nebo výjimečně i před přemístěním klienta do jiného zařízení pro zadržení 

cizinců v rámci České republiky) následuje další lékařská prohlídka, výstupní. V té se v ideálním 

případě konstatuje, že vyšetřovaná osoba nejeví známky probíhajícího onemocnění a zároveň že při 

pobytu v zařízení nedošlo ke zdravotní újmě. V případě, že zde byl klient ošetřován či léčen, je mu 

vydána Zpráva – nález s doporučením, jak o své zdraví pečovat v budoucnosti včetně 

stávající/doporučené medikace. Dále probíhá nezbytná edukace. 

Léčebná péče v Zařízení pro záchyt cizinců odpovídá svým rozsahem asi nejvíce praxi „venkovského“ 

praktického lékaře. Zdravotnické prostory jsou stavebně odděleny od prostor, které mají k dispozici 

klienti. V hlavní ubytovací budově mají zdravotníci k dispozici pouze jednu místnost bez 

zdravotnického vybavení, která slouží pouze jako kancelář k vyřizování formalit. Tato místnost není 

kolaudována jako ambulance. 

Zdravotníci do prostoru klientů pravidelně docházejí minimálně čtyřikrát denně (pro objednávky 

termínů vyšetření a s léky). V případě, že se klient rozhodne vyhledat péči lékaře, nahlásí se u 

patřičného zaměstnance nebo přímo u zdravotní sestry a je do ambulance lékaře objednán na určitý 

čas. V případě urgentních problémů nebo náhlých stavů dochází zdravotníci do ubytovacích, 

stravovacích, volnočasových i jiných prostor klientů dle potřeby kdykoli a to i se zdravotnickým 
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vybavením. K dispozici jsou mimo jiné vybavené batohy a automatický externí defibrilátor. V 

akutních případech je klient objednán do ambulance přednostně, zpravidla ihned, do ambulance jej 

doprovodí zdravotníci. Zdravotnická záchranná služba (zasahující z blízkého města) zasahuje v 

případě potřeby taktéž přímo uvnitř areálu. Dostupnost zdravotní péče je tedy nepřetržitá a místně i 

časově velmi dobře dostupná. V případě potřeby je k udržení pořádku na vyžádání nepřetržitě 

dostupná Policie České republiky. 

Obecně platí zásada, že se v ambulanci nepotkávají pacienti „v karanténě“ s pacienty čerpajícími 

běžnou zdravotní péči. Toto zdravotnické zařízení neslouží k běžné péči o civilní zaměstnance ani jiné 

osoby v Zařízení.  

Problémy, se kterými klienti přicházejí do ordinace, jsou obdobné jako při běžné práci praktického 

lékaře na periferii. Stejně jako stavební, materiálové a přístrojové vybavení odpovídá ambulanci 

praktického lékaře pro dospělé. Při poskytování zdravotní péče je nesmírně důležité zohlednit „krajová 

specifika“ přicházejících. K některým klientům jsme nuceni volat tlumočníka anebo si s sebou 

přivádějí „kamaráda“, který tlumočí. Zcela raritně klienti přichází např. s dopisem psaným v 

angličtině, který popisuje jejich potíže nebo s místem na těle, kde mají fixem napsané slovo „pain 

here, doctor“. Často si v komunikaci pomáháme např. kreslením nebo používáním obrázků v 

učebnicích. 

Není výjimkou, že se v zařízení naráz nachází klienti z cca 25 zemí celého světa, klienti s diametrálně 

odlišným vzděláním, chováním a vychováním. Často pečujeme o klienty s obdobnými znalostmi a 

zvyklostmi jako běžní občané naší republiky, zároveň ale jednáme i s lidmi bez základních 

hygienických a společenských návyků a s poněkud netradičními návyky sociálními. Při vyšetřování je 

nutné přihlédnout k náboženství přicházejících klientů, jejich stravovacím zvyklostem, vzdělání a 

návykům obecně. Například i vysvětlování, že herpetická infekce není „kletba zlého ducha“, je 

nezbytnou součástí terapie klientů z některých etnik. Stejně jako k práci lékaře zde patří uklidňování 

davu, který nechce pacienta léčeného tabletami u stejného stolu v jídelně. Poměrně častou a 

neradostnou povinností jsou debaty o hladovkách a sebepoškozování. Častým problémem jsou osoby 

se závislostmi. 

Kromě běžných onemocnění dýchacího traktu, dyspepsií, drobných úrazů a četných kožních lézí 

řešíme poměrně často nespavost a psychické problémy. Z méně frekventních afekcí jsme doposud 

jednali například s klienty s rozličnými pohlavními chorobami, tuberkulózou, parazitózami nebo 

neštovicemi. Součástí léčby je samozřejmě i řádné vedení dokumentace, nařizování hygienicko-

epidemiologických opatření včetně karantén, izolací a příslušného zákonného hlášení chorob jako u 

každého jiného jedince pohybujícího se na území České republiky.  
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V případě psychických potíží a nutnosti provádět např. podpůrnou psychoterapii se zdravotníci snaží 

vždy zajistit oficiálního tlumočníka, aby bylo zajištěno soukromí klienta vůči „sousedovi“.  

U stavů a onemocnění, která je nezbytné konzultovat se specialistou nebo v případě nutnosti 

specializovaného vyšetření či hospitalizace spolupracujeme se smluvně vázanými zdravotnickými 

zařízeními v regionu nebo v případě nutnosti vysoce specializované péče s centrem v krajském městě. 

Klienti jsou na vyšetření zpravidla transportováni osobními automobily s průvodcem, policejním 

doprovodem a v případě potřeby i s tlumočníkem. Žádanka a předchozí telefonická konzultace s 

kolegy jsou samozřejmostí. Taktéž laboratoře a lékárna v regionu jsou k dispozici a spolupráce 

funguje vesměs dobře. 

V případě nutnosti využít služeb ZZS bylo po několika zneužitích záchranné služby cizinci (mají 

volný přístup k telefonu) zavedeno v ČR ne zcela všední pravidlo, že volá-li cizinec ZZS do zařízení, 

dispečerka záchranné služby informaci ověří u zaměstnance Zařízení a sanitní vůz vysílá až po 

verifikaci zdravotního problému. Na posádku pak vždy u hlavního vstupu čeká zaměstnanec Zařízení, 

který je posádce nápomocen s orientací v areálu. Podle zákona 326/2009 Sb. musí cizince mimo 

Zařízení doprovázet příslušník PČR. Bylo dohodnuto, a v praxi dobře funguje systém, kdy tyto 

policisty uvolňuje velitel PČR v zařízení a nemusí k tomuto účelu být voláni policisté z obvodního 

oddělení. 

Klienti v naprosté většině nemají žádné zdravotní pojištění. Čerpaná zdravotní péče je tedy 

zdravotnickými zařízeními fakturována přímo Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a hrazena 

z veřejného rozpočtu. 

Literatura: 

Zákon 372/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

v platném znění. 

R. Ščurek, M. Ptáček: Zdravotní péče v Zařízení pro zadržení cizinců, příspěvek ve sborníku SPBI 

2016. 

Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky 

č. 275/2010 Sb. 

Zákon 326/1999 Sb. ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů v platném znění. 

 

MUDr. Michal Ptáček 
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ZDRAVOTNÍ STAV CIZINCŮ REGISTROVANÝCH U PRAKTICKÝCH 

LÉKAŘŮ V OSTRAVĚ 

Jana Vavrošová 

Katedra Intenzivní medicíny a forenzních oborů LFOU 

 

Anotace  

 

V Moravskoslezském kraji (MSK) žije v současné době 

více než 23 tisíc cizinců. Sledování informací o jejich 

zdravotním stavu je obtížné, protože v nemocnicích se 

sleduje jen jedna třetina ošetřených a  ambulantní péče 

se nesleduje vůbec, z toho důvodu je informací o zdraví 

cizinců nedostatek. Proto byl v průzkumu sledován 

zdravotní stav cizinců registrovaných u praktických lékařů v Ostravě. Do šetření se zapojilo celkem 51 

praktických lékařů na území města Ostravy. Průzkum byl založen na základě dotazníkového šetření a 

jeho výsledky prokázaly, že zdravotní stav  u 41% cizinců registrovaných u PL není dobrý.  

V České republice (ČR) se  zvyšuje počet cizinců od roku 1989. V současnosti v ČR žije více než 400 

tisíc osob.  Informace o zdraví cizinců jsou v ČR dostupné ze dvou primárních zdrojů, jednak ze 

statistických údajů a jednak z výsledků výzkumných studií. 

Statistiky poskytují obecné informace týkající se zdravotního stavu cizinců jako informace o čerpání 

zdravotní péče. Bohužel, čerpání zdravotní péče se u nás nesleduje u všech cizinců, protože cizinci, 

kterým se zdravotní péče hradí z veřejného zdravotního pojištění, nejsou sledováni.  

 Cílem průzkumu proto bylo získat informace o zdravotním stavu cizinců, kteří jsou registrovaní u 

praktických lékařů (PL) pro dospělé v oblasti Ostravy.  

 Do šetření se zapojilo 51 PL. Data o cizincích byla získána na základě vyplněných dotazníků v 

ordinacích PL. Dotazník zjišťoval demografická data, týkající se věku, pohlaví, údaje o zdravotním 

stavu  a  schopnosti komunikace a přístupu cizinců k provádění preventivní péče, zvláště dodržování 

preventivních prohlídek. Data byla vyhodnocena základní popisnou statistikou,  byl použit chí-kvadrát 

test, logistická regrese - výpočet hrubého Odds Ratio a adjustovaného OR s 95% intervaly 

spolehlivosti. Statistické testy byly hodnoceny na hladině významnosti 5 %. Zpracování bylo 

provedeno v programu Stata verze 13. 

Klíčové slova 
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 Soubor tvořilo celkem 386 pacientů, kteří byli rozděleni na 3 rovnoměrné skupiny dle národnosti.  

Největší skupinu tvořili Vietnamci (50 %), 21 %   reprezentovali pacienti z Polska a Slovenka. V 

souboru bylo více mužů 60 %, a více než polovina respondentů byla v produktivním věku 36-55 let. 

Obezitou (BMI ≥ 30 kg/m2) trpělo 10 % respondentů a 17% cizinců bylo kuřáků. Nejvíce kuřáků bylo 

zaznamenáno ve skupině Vietnamců a nejvyšší BMI měli cizinci ve skupině čechům nejbližší – 

Slováci a Poláci. Z průzkumu vyplynulo, že na zdravotním stavu  se negativně podílí etinikum, věk, 

BMI a kouření.  Dále bylo zjištěno, že ve srovnání se skupinou cizinců – Poláků a Slovaků vykazují 

vietnamští státní příslušníci horší zdravotní stav (OR = 2,62, 95% IS: 1,3-5,28). 

Dle hodnocení  PL je u 41% cizinců hodnocen zdravotní stav  jako špatný, protože trpí  nějakým 

chronickým nebo závažným onemocněním či problémy po úraze. Ze  všech sledovaných skupin 

ciziniců  byl nejhorší zdravotní stav zjištěn u  vietnamských státních příslušníků. 
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Anotace 

Příspěvek popisuje aktuální stav 

připravovaného výběrového řízení na 

poskytovatele letecké záchranné služby po roce 

2016 v České republice. Prodlení v zadání tendru 

může být po vypršení aktuálních smluv s 

jednotlivými poskytovateli příčinou narušení 

funkčního systému přednemocniční neodkladné péče.   

 

 

Letecká záchranná služba (LZS) je formou poskytování přednemocniční neodkladné péče v situacích, 

kdy nasazení letecké výjezdové skupiny významně zkracuje poskytnutí kvalifikované péče u život 

ohrožujících stavů a zkracuje dostupnost specializované péče. Dle zákona č. 374/2011 Sb. o záchranné 

službě, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje letadla smluvně Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky, které současně stanovuje podmínky pro jejich provoz a zajišťuje financování služby ze 

státního rozpočtu.  

Historie přepravy pacientů leteckým transportem ze zdravotních důvodů sahá do 50. let minulého 

století, kdy první let byl proveden v roce 1956. Od té doby byla služba využívána spíše sporadicky až 

do vzniku prvního stanoviště LZS v Praze v roce 1987. Současný stav trvá již od roku 1995, kdy je v 

České republice provozováno 10 stanic letecké záchranné služby. Momentálně jsou provozovateli LZS 

dva nestátní poskytovatelé – Alfa Helicopter a DSA, kdy každá z firem obhospodařuje čtyři základny. 

Mezi poskytovatele zřizované státem se řadí Armáda České republiky a Policie ČR, které obsluhují po 

jednom stanovišti.  

Dlouhodobá spolupráce mezi samotnými poskytovateli LZS a zdravotnickými záchrannými službami 

jednotlivých krajů zabezpečuje jejich dokonalou souhru, znalost místního prostředí a podmínek. Jsou 

Klíčové slova 

Letecká záchranná služba, 

vrtulník, výběrové řízení. 
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vytvořeny stabilní zdravotnické týmy, které jsou pravidelně školeny. Vstupní školení leteckého 

záchranáře, který současně zastává pozici TCM – „tzv. technického člena posádky“ trvá řádově 

několik desítek hodin a jednotlivá školení je nutné pravidelně obnovovat. Mezi základní školení patří 

např. HEMS, Security, Dangerous Goods aj.  

Již v roce 2015 se v médiích objevily první informace o připravovaném a v nejbližší době vyhlášeném 

výběrovém řízení na poskytovatele LZS po roce 2016. Záměr Ministerstva zdravotnictví byl jasný – 

zůstávají soukromí poskytovatelé, stát nemá zájem o další rozšiřování svého působení v oblasti LZS. 

V únoru 2016, kdy tendr stále není vypsán, se rozpoutala diskuze o možnosti většího zapojení silových 

složek státu v rámci LZS a omezení působení soukromých poskytovatelů. Hlavním důvodem jsou 

rozdílné odborné posudky na možnou cenu zakázky, které se rozcházejí o 3 miliardy Kč. Jezdím z 

hlavních důvodů rozdílnosti ceny je odpisová doba vrtulníku, která se u levnějšího z posudků 

vyšplhala až na padesát let. Avizovaná cena zakázky v případě převzetí LZS Armádou ČR by se dle 

prohlášení ministerstva mohla vyšplhat až na 4,48 mld. Kč, což je více než předpokládaná cena 

zakázky pro soukromé poskytovatele. 

Následně bylo v březnu 2016 Vládou ČR rozhodnuto o přípravě tendru na šest základen s délkou 

trvání čtyř let. Cena nebyla stále pevně stanovena. Základny LZS v Brně a Českých Budějovicích 

budou převedeny pod státní poskytovatele – Policii ČR, resp. Armádu České republiky. Jedinou 

základnou s nepřetržitým provozem zajišťovanou soukromým poskytovatelem by měla zůstat Ostrava. 

Případná omezení plynoucí z výrazného rozšíření provozu Armádou České republiky při používání 

současného typu vrtulníků nejsou zmiňována. 

V době devíti měsíců před vypršením stávajících smluv s poskytovateli letecké záchranné služby není 

stále rozhodnuto jakým způsobem bude LZS zajištěna v následujícím období zajištěna. Současně je 

nutné přezkoumat platnou legislativu, zda případné větší zapojení silových složek do LZS není v jejím 

rozporu. Cílem by mělo být rozhodně zachování služby minimálně v současném rozsahu. 
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VPLYV VYBRANÝCH PARAMETROV LAVÍN NA PREŽÍVANIE OSÔB ZASIAHNUTÝCH 
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Anotace 

Práca sa zaoberá problematikou prežívania osôb 

zasiahnutých lavínou vo vzťahu k vybraným 

parametrom lavín, pričom vychádza z dát reálnych 

lavínových nehôd. Pri spracovaní boli využité základné 

štatistické nástroje, pomocou ktorých bolo možné určiť 

významnosť jednotlivých sledovaných parametrov 

lavín vo vzťahu k prežívaniu osôb zasiahnutých 

lavínou. Medzi sledované parametre lavín patria 

predovšetkým: dĺžka lavínovej dráhy, hrúbka odtrhu, šírka odtrhu, maximálna výška čela lavíny, šírka 

a dĺžka lavínového nánosu. Uvedené parametre majú vzťah k mohutnosti lavíny a v konečnom 

dôsledku i k prežívaniu osôb zasiahnutých lavínou. 

Úvod 

Posúdenie významnosti vybraných parametrov lavín vo vzťahu k prežívaniu osôb zasiahnutých 

lavínou vychádza z retrospektívnej analýzy lavínových nehôd v horstvách Slovenska. Retrospektívne 

boli spracované údaje zo zimných období rokov 1979/1980 až rokov 2009/2010, čo predstavuje 31 

sledovaných zimných období.  Lavínové nehody boli zaznamenané v pohoriach Vysoké Tatry, 

Západné Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra a Veľká Fatra. V sledovanej vzorke 139 lavínových nehôd 

bolo zasiahnutých lavínou celkom 272 osôb. Z počtu 272 osôb zasiahnutých lavínou 84 osôb lavínový 

zával neprežilo. Relatívne zastúpenie lavínových nehôd v horstvách Slovenska je v grafe 1.  

 

 

Klíčové slova 

Lavínové nehody, lavínová 

záchrana, dĺžka lavínovej 

dráhy, hrúbka odtrhu, šírka 

odtrhu, maximálna výška 

čela lavíny, šírka lavínového 
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Graf 1 Relatívny počet lavínových nehôd v horstvách Slovenska 

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

nehôd k zimným mesiacom december, január, február (graf 2). Tento fakt súvisí s relatívne výraznými 

snehovými zrážkami, ktoré sú pre tieto mesiace typické. 

 

Graf 2 Relatívny počet lavínových nehôd v mesiacoch 

Materiál a metodika 

Pre overenie významnosti bolo potrebné sa bližšie venovať dátam, ktoré súvisia s veľkosťou lavíny 

a prežívaniu osôb zasiahnutých lavínou. Medzi tieto dáta patrí predovšetkým dĺžka lavínovej dráhy, 

hrúbka odtrhu, šírka odtrhu, maximálna výška čela lavíny, šírka a dĺžka lavínového nánosu. Uvedené 

parametre majú vzťah k mohutnosti lavíny a v konečnom dôsledku i k prežívaniu osôb zasiahnutých 
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lavínou. Pri interpretácii bolo pre označenie prežitia použité: „1“ pre osoby, ktoré prežili lavínový 

zával a „2“ pre osoby, ktoré lavínový zával neprežili. Ako nástroj grafickej analýzy, ktorý umožňuje 

prehľadne interpretovať polohu strednej hodnoty – medián, hodnoty dolného a horného kvartilu 

a rozptýlenie v okolí mediánu bol zvolený Krabicový graf (Box Plot).  

Výsledky 

V grafe 3 je znázornené prežívanie osôb zasiahnutých lavínou vo vzťahu k dĺžke lavínovej dráhy.  

 

Graf 3 Krabicový graf  pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k  dĺžke lavínovej dráhy 

Z grafu 3 je patrné zošikmenie hodnôt – kladná šikmosť. Poloha mediánu vo vzťahu k dĺžke lavínovej 

dráhy je pre vzorku osôb, ktoré lavínový zával prežili na úrovni 400 m lavínovej dráhy. V skupine 

osôb, ktoré lavínovú nehodu neprežili je poloha mediánu na úrovni 500 m lavínovej dráhy. Medzi 

oboma vzorkami je patrný rozdiel v polohe mediánu i dolného a horného kvartilu dĺžky lavínových 

dráh v vzťahu k prežívaniu v lavíne.  

Ďalším sledovaným parametrom bolo prežívanie osôb zasiahnutých lavínou vo vzťahu k hrúbke 

odtrhu znázornenom v grafe 4. Medián sa v prípade osôb, ktoré lavínový zával prežili nachádza na 

rovnakej úrovni ako v prípade osôb, ktoré neprežili.  
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Graf 4 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k hrúbke odtrhu 

Dolný kvartil X25 u osôb, ktoré lavínový zával prežili je posunutý k nižšej hodnote hrúbky odtrhu, 

naopak horný kvartil X75 v skupine osôb ktoré lavínový zával prežili posunutý k vyššej hodnote 

hrúbky odtrhu. Hrúbka odtrhu má vzťah k prežívaniu osôb zasiahnutých lavínou, pričom v prípade 

lavín s väčšou hrúbkou odtrhu je potenciálna možnosť prežitia nižšia, než u lavín s menšou hrúbkou 

odtrhu. 

Ďalší sledovaný parameter lavíny vo vzťahu prežívaniu osôb bola šírka odtrhu, ktorá je znázornená 

v grafe 5. V grafe je poloha mediánu v skupine osôb, ktoré lavínový zával neprežili posunutá k väčšej 

šírke odtrhu.  

V skupine osôb, ktoré lavínovú nehodu neprežili je horný kvartil X75 posunutý k väčšej šírke odtrhu až 

k hranici 200 metrovej šírky odtrhu. V prípade osôb, ktoré lavínovú nehodu prežili je horný kvartil X75 

posunutý k hodnote 100 metrovej šírky odtrhu.  

 

Graf 5 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k šírke odtrhu 
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Pre prežívanie osôb v lavínovom závale bola jeden zo sledovaných parametrov aj dĺžka lavínového 

nánosu. Z grafu 6 je patrné, že poloha mediánu pre prežívanie v lavíne je v skupine osôb, ktoré 

lavínový zával neprežili posunutý smerom k väčšej dĺžke lavínového nánosu, rovnako  horný kvartil 

X75 je posunutý mierne nad hranicu 200 metrovej dĺžky lavínovej dráhy. V prípade skupiny osôb, 

ktoré prežili je horný kvartil X75 na hranici 200 metrovej dĺžky lavínového nánosu. 

 

Graf 6 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k dĺžke lavínového nánosu 

Šírka lavínového nánosu vo vzťahu k prežívaniu v lavíne je znázornený v grafe 7. Hodnota mediánov, 

horného kvartilu X75 a dolného kvartilu X25  je približne na rovnakej úrovni. Najväčší rozdiel je 

v priľahlých maximálnych hodnotách v prípade osôb, ktoré lavínu prežili. 

 

Graf 7 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k šírke lavínového nánosu 
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Maximálna výška čela lavíny bola ďalšou sledovanou charakteristikou lavíny vo vzťahu k prežívaniu 

osôb zasiahnutých lavínou a je znázornená v grafe 8. Poloha mediánu u osôb ktoré lavínu prežili bola 

nepatrne  posunutá k nižšej hodnote maximálnej výšky čela lavíny oproti skupine osôb, ktoré lavínu 

neprežili. Priľahlá hodnota maximálnej výšky čela lavíny je v prípade osôb, ktoré lavínu prežili 

posunutá smerom k maximu. 

 

Graf 8 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k maximálnej výške čela lavíny 

Okrajovým faktorom sledovaným u osôb, ktoré boli zasiahnuté lavínou vo vzťahu k prežívaniu bol 

vek. Rozloženie hodnôt v krabicovom grafe je u oboch sledovaných skupín približne rovnaké, pričom 

má charakter kladného zošikmenia (graf 9). 

 

Graf 9 Krabicový graf pre prežívanie v lavíne vo vzťahu k veku zasiahnutých osôb 
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ZÁVER 

 

Úlohy a opatrenia ochrany obyvateľstva prijímané na znižovanie lavínového ohrozenia sa opierajú 

o metódy lavínovej prevencie a metódy posudzovania lavínového nebezpečenstva. Lavínové 

nebezpečenstvo má regionálny charakter vo vzťahu k špecifickému prostrediu horských oblastí. 

Faktory ovplyvňujúce prežívanie osôb zasiahnutých snehovou lavínou so zameraním na príčinné 

súvislosti smrti v lavíne a mechanizmy, ktoré ovplyvňujú prežívanie v lavínovom závale sú v úzkom 

spojení s rozmermi lavíny. Parametre veľkosti lavín súvisia s prežívaním osôb zasiahnutých lavínou. 

Za významné parametre je možné pokladať predovšetkým dĺžku lavínového nánosu, dĺžku lavínovej 

dráhy a hrúbku odtrhu lavíny. So zväčšujúcou sa dĺžkou lavínovej dráhy stúpa i počet obetí 

v lavínových závaloch. Hrúbka odtrhu má vzťah k prežívaniu osôb zasiahnutých lavínou, pričom 

v prípade lavín s väčšou hrúbkou odtrhu je potenciálna možnosť prežitia nižšia, než u lavín s menšou 

hrúbkou odtrhu. 
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                    Anotace 

 

Příspěvek se zabývá problematikou uplatnění 

absolventů, a zejména absolventek oboru 

Zdravotnický záchranář v přednemocniční 

neodkladné péči v České republice. Autorky  se 

zabývají důvody problematického uplatňování žen 

na pozici zdravotnického záchranáře ve výjezdové 

skupině na zdravotnické záchranné službě. 

Věnujeme se současnému stavu a chodu zdravotnických záchranných služeb, jednotlivým pracovním 

pozicím dle možností uplatnění zdravotnického záchranáře a osobě zdravotnického záchranáře. 

Postavení žen a mužů v dějinách nebylo nikdy rovnoprávné. Ženám se neměly rozvíjet žádné jiné 

vlohy než mateřství, péče o dítě, rodinu a domácnost. V době průmyslové revoluce se situace začala 

postupně měnit. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci musely do práce i ženy, a dokonce i děti. Na 

začátku 20. století začala narůstat vzdělanost žen, přibývalo středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělaných žen, které se zajímaly o trh práce, ale bylo pro ně málo pracovních pozic. Velkými milníky 

byla první a druhá světová válka, kdy ženy musely zastat práci, která byla do té doby určená pouze 

mužům – staly se živitelkami rodin, protože muži bojovali na frontě. V dnešní době mohou ženy 

neomezeně studovat na všech typech vysokých škol. Absolventy středních škol s maturitou, vyšších 

odborných a vysokých škol jsou častěji právě ženy. Dle Českého statistického úřadu absolvovalo v 

roce 2013 vysokou školu 91 551 studentů, z toho 55 952 žen.  

Studijní obor Zdravotnický záchranář je v České republice v poslední době stále více populární, o 

čemž svědčí i velké množství zájemců o studium tohoto oboru na vysokých i vyšších odborných 

školách. Podle našeho průzkumu se před zahájením studia zajímá pouze malé množství zájemců (cca 

40 %) o možnosti svého budoucího uplatnění na trhu práce. A to může být následně bohužel velký 

problém. Uplatnění všech těchto absolventů pouze na zdravotnických záchranných službách je 

nereálné. Část se jich uplatní na anesteziologicko-resuscitačních odděleních či urgentních příjmech, 

menší část pak na zdravotnické záchranné službě. Častým problémem, se kterým se absolventi 
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setkávají, a to především ženy, je odmítnutí (odepření) práce ve výjezdové skupině zdravotnické 

záchranné služby.  

Některé zdravotnické záchranné služby se domnívají, že zaměstnáním ženy ve výjezdové posádce by 

porušili nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V tomto 

nařízení vlády, konkrétně v § 29, jsou zakotveny přípustné hygienické limity pro ruční manipulaci s 

břemeny rozdělené podle pohlaví. Pro správnou činnost zdravotnické záchranné služby je toto nařízení 

vlády celkem zásadní. Je velmi těžké určit, zda se hmotnostní limity dodržují či nikoliv. V dnešním 

systému dvoučlenných posádek RZP (často žena záchranářka s mužem řidičem), v situaci, kdy je 

výjezd k pacientovi bydlícím v posledním patře v domě bez výtahu se selháním základních životních 

funkcí a posádka RV zatím není k dispozici, je toto nařízení vlády poněkud nešťastné. K pacientovi se 

musí samozřejmě přepravit veškeré pomůcky (resuscitační batoh, monitor s defibrilátorem, transportní 

ventilátor, atd.), jejichž celková hmotnost se blíží 30 kg, a to vše jen cestou za pacientem. 

V roce 2011 se k veřejné ochránkyni práv dostal podnět žen, které nebyly přijaty potenciálními 

zaměstnavateli na pozici zdravotnického záchranáře ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné 

služby právě s odkazem na nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Na konci roku 2014 se uskutečnilo první 

jednání se zástupkyněmi veřejného ochránce práv a pozvanými členy Komory záchranářů ZZS ČR, 

dále se zástupci z řad zdravotnických záchranářů a NLZP pracujících na zdravotnických záchranných 

službách, ale i ve zdravotnických zařízeních. Šetření této široké problematiky je nyní v začátcích. 

Kancelář veřejného ochránce práv zjišťuje, jak je daná problematika řešena v zahraničí, kdy byli 

kontaktováni členové Evropské sítě těles rovného zacházení (European network of equality bodies – 

Equinet), na jejichž vyjádření se zatím čeká. Výsledek zkoumané problematiky by měl být zveřejněn v 

nejbližší době.  

Obor Zdravotnický záchranář studuje v ČR v současné době 613 osob, z toho je 261 studentek – žen 

(tato data nám poskytli jednotlivá studijní oddělení vysokých škol). Tyto studentky přichází ke studiu 

s určitou nadějí, že se po vystudování oboru Zdravotnický záchranář uplatní na některé ze 

zdravotnických záchranných služeb. Tato představa se ale během prvního roku studia rozplyne a z 

nadšených studentek jsou rázem studentky přinejmenším zklamané, jelikož brzy zjistí, že možnost 

uplatnění v posádce zdravotnické záchranné služby, právě pro ženy je nízká, a to často jen z důvodu 

genderových stereotypů. 

Ve výjezdové skupině zdravotnické záchranné služby má své místo muž i žena, jak ukazují výsledky 

našeho dotazníkového šetření. V posádce záchranné služby samozřejmě nejde o pohlaví, ale o kvalitu 

posádky, ať už je složená z mužů nebo žen. Vždy jde především o kvalitní poskytnutí neodkladné 

pomoci pacientovi. Muž zdravotnický záchranář může vyřešit překotný porod stejně výborně jako 
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žena – „zdravotnická záchranářka“, která dokáže zklidnit agresivního pacienta pomocí výtečných 

komunikačních dovedností. 

Veškerým dohadům ohledně fyzické zdatnosti a řidičských schopností „zdravotnických záchranářek“ - 

žen by jistě učinilo přítrž přijímací řízení na zdravotnické záchranné služby, tak jak jej mají nastaveny 

i jiné základní složky integrovaného záchranného systému. Zájemci o práci ve výjezdové skupině 

záchranné služby by tak prokázali nejen své znalosti, ale právě i tolik diskutovanou fyzickou 

připravenost prováděnými testy fyzické zdatnosti.  
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DISEČINK URGENTNÍHO PŘÍJMU V KNTB, A .S.  ZLÍN 

Mgr. Terezie Koníčková, Pavla Kotasová DiS. 

Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a .s. 

 

Anotace 

Dispečink urgentního příjmu slouží pro hromadné 

vyrozumění a svolávání osob. A to jak v běžném 

režimu pro svolávání týmů lékařů a sester na urgentní 

příjem, tak i při krizových situacích - aktivaci 

Traumatologického plánu. 

 

 

Kontaktní místo 

Požadavek na zdravotnická zařízení – jednotné kontaktní místo pro ZZS – 24 hodinový provoz. 

Vedením nemocnice rozhodnuto o využití sytému EmOff (Emergency Office) – nástroj k řízení 

běžného i krizového provozu nemocnice. 

 

Princip fungování Dispečinku urgentního příjmu  

Systém EmOff pracuje na webovém rozhraní. Systém svolání je založen na komunikaci formou SMS 

zpráv. SMS je zasílána na mobilní telefony konkrétních členů předem definovaných týmů (vazba 

osoba – jedinečné telefonní číslo). 

 

Co spuštění DUP předcházelo? 

Příprava vnitřní dokumentace – směrnice, konziliární řád. 

Proškolení personálu. 

Vytvoření datové věty ve spolupráci se ZZS Zlín. 

Vytvoření struktury jednotlivých týmů, zavedení lékařů a sester do systému EmOff a vyplnění pozic 

dle aktuálního rozpisu služeb. 

 

Avízování pacientů 

O směřování pacienta informuje ZZS dispečera DUP předem dohodnutu datovou větou. 

Návrh na směřování pacienta uvádí posádka ZZS v datové větě. Dispečerem DUP je potvrzen návrh 

směřování a přeposílá datovou větu prostřednictvím systému EmOff konkrétnímu ošetřujícímu týmu. 

Klíčové slova 
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Při směřování pacienta na nízký práh, datová věta zcela nahrazuje telefonní komunikaci, tím dochází k 

časové úspoře.  

 

Směřování pacientů přivážených ZZS  

Vysokoprahový příjem OUP ER - NACA score ≥ 4 

Telefonicky jsou doplněny další informace o zajištění pacienta. Výjimku tvoří neurologičtí pacienti 

spadající do časového okna k podání trombolýzy a pacienti Trauma triage pozitivní. 

Nízkoprahové příjmové ambulance - pacienti NACA < 3  

Pacienta s NACA 3 přebírá od ZZS vždy lékař odborné ambulance.  

Pacienta s NACA 1 a 2, může přebrat od ZZS všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, nebo porodní 

asistentka. 

 

Potvrzení zprávy odeslané DUP 

Po přijetí SMS zprávy je zaměstnanec povinen potvrdit přijatou zprávu. Tím dojde k důležitému 

odeslání zpětného potvrzení do informačního systému EMOFF, to značí, nejen že SMS obdržel, ale že 

se řídí pokyny v ní uvedenými. V případě nepotvrzení SMS zprávy je odeslána hlasová zpráva, která 

vyžaduje potvrzení. Odeslání výzvy a její potvrzení je možné sledovat ve stavovém okně DUP a 

součastně je zaznamenáno v historii vyrozumění.  

 

Běžný versus krizový provoz 

Jednoduchým přepnutím systému z běžného do krizového režimu může dispečer DUP dle pokynu 

vedoucího lékaře OUP aktivovat traumatologický plán.  

 
 

Mgr. Terezie Koníčková 

ARO, KNTB, a.s. 

Havlíčkovo nábř. 600 

762 75  Zlín 

Tel.: 725 556 878 

konickova@bnzlin.cz 
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TONUTÍ 

Stanislav Krysta 

Uherskohradišťská nemocnice, a.s., ARO 

 

Anotace 

Tonutí je často se vyskytující stav u dětí do 4. let věku, 

dále pak u adolescentů. Následkem tonutí dochází k 

postižení celé řady orgánových systémů, zejména pak plic 

a kardiovaskulárního aparátu. Z hlediska prognózy a 

následné kvality života pacienta je důležité postižení 

centrálního nervového systému, které závisí na délce 

hypoxie a tělesné teplotě. 

Tonutí je proces vedoucí k primárnímu dušení následkem ponoření do tekuté látky, nejčastěji vody. Při 

ponoření dochází k aktivaci potápěcího reflexu (bradykardie, apnoe, centralizace oběhu), posléze k 

laryngospasmu, následuje hypoxie, hyperkapnie a acidóza se ztrátou vědomí. Mezi nejvíce postižené 

orgány patří plíce, kardiovaskulární aparát a centrální nervový systém. Postižení plic je 

charakterizováno vymytím surfaktantu, bronchospasmem a zhoršenou výměnou plynů. Postižení 

kardiovaskulárního aparátu vzniká na základě SIRS, přičemž při postižení endolelu dochází k úniku 

tekutin extravaskulárně s následnými projevy hypovolemie. Postižení centrálního nervového systému 

závisí na délce hypoxie a tělesné teplotě. Mezi další komplikace patří rozvrat vnitřního prostředí při 

hemodiluci (hyponatrémie, hypokalémie, hemolytická anémie), diseminovaná intravaskulární 

koagulace, rhabdomyolýza, MODS. Diagnostika se opírá o anamnézu svědků z místa postižení a dále 

pak o klinický stav pacienta. Základem terapie je stabilizace základních životních funkcí při udržení 

oběhové stability a zajištění dostatečné oxémie při zachování principů protektivní ventilace. 

Standartně není doporučena antibiotická terapie ani podání kortikoidů. Prognóza závisí na délce 

hypoxie a tělesné teplotě. Mortalita je přibliže 8% u dospělých, u dětí 35%, neurologické následky se 

vyskytují u 33% přeživších. 

Muž, 49 let, se asi 3 měsíce potýká s depresemi. Navštívil obvodního lékaře, zaléčen Tritticem a 

Cipralexem, za 11 dní objednán k psychiatrovi. Ovšem za 4 dny suicidální pokus skokem do studny, 

kde asi 1,5m studené vody. Objeven sousedy, kteří muži podali žebřík, po kterém sám vylezl ven. 

Doba pobytu ve vodě není známa. Subjektivně bez potíží, jen je mu zima. Přivolaný lékař RLP vyšetří 

pacienta, objektivně je jen hypotermní, bez jakýchkoli jiných potíží. Kontaktována psychiatrická 

léčebna v Kroměříži, která pacienta odmítá, proto přivezen na interní oddělení Uherskohradišťské 

Klíčové slova: 

 tonutí, ARDS,  SIRS, 

umělá plicní ventilace, 
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nemocnice. Asi po 30. minutách po přijetí rozvoj kardiorespiračního selhání, proto uložen na interní 

JIP. Během další hodiny progrese dušnosti, výrazná desaturace, kontaktováno ARO. Přivolaný službu 

konající anesteziolog pacienta pro výraznou dušnost a desaturaci ihned intubuje a transportuje na 

ARO. Zde analgosedace, umělá plicní ventilace v režimu PCV, Pc 20cmH2O, PEEP 20cmH2O, FiO2 

1,0. Na RTG S+P známky ARDS. První den nutná podpora oběhu Noradrenalinem v dávce až 

8mg/hod, tekutinová resuscitace, celkem podáno 13l krystaloidů. Pro únik tekutin extravaskulárně 

nasazen Albumin, dále pak pro rozvoj diseminované intravaskulární koagulace 1l ČMP. Vzhledem ke 

kritickému stavu pacienta zahájena antibiotická terapie, vstupně Amoksiklav, který časně zaměněn za 

Meronem pro předpoklad kontaminace vdechnuté tekutiny. Vstupně CRP 3mg/l, následující den již 

PCT 105ug/l. Z brochoalveoární laváže Pseudomonas sp. a Enterobacter, sputum negativní. Dále pak 

nasazen Hydrokortison v substituční dávce, který po stabilizaci oběhu zaměněn za Solu-Medrol k 

omezení fibrotizace plic při ARDS. Vstupní anurie časně ustupuje po agresivní tekutinové resuscitaci 

v kombinaci s Furosemidem 0,5g/den a Remestypem 1mg/den. V den přijetí po oběhové stabilizaci 

pacient při analgosedaci oslovitelný, kontakt adekvátní. 3. den po přijetí vysazen Noradrenalin, 

objevují se polyurie při mobilizaci tekutin. 4. den progrese hemolytické anémie, podány 3 EBR. 5. den 

převeden na podpůrnou ventialci, 7. den přistoupeno k extubaci. Následně jen intermitentní potřeba 

neinvazivní ventilace. 11. den po přijetí na ARO přeložen bez neurologického deficitu na interní 

oddělení, odkud pak po týdnu do psychiatrické léčebny v Kroměříži.     

 

MUDr. Stanislav Krysta 

 s.krysta@seznam.cz 

Uherskohradišťská nemocnice, a.s., ARO

mailto:s.krysta@seznam.cz
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EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE V PRVNÍ LINII 

Pavla Oháňková1, Bohdan Opluštil 

 Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení urgentního příjmu 

 

Anotace 

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) 

představuje rescue metodu léčby respiračního a/nebo 

kardiálního selhání. Umožňuje dočasnou náhradu funkce 

srdce a plic, neřeší ovšem příčinu jejich selhání. Existuje 

celá řada indikací pro zahájení ECMO, obecně je lze 

rozdělit na příčiny kardiální, respirační a ostatní. Existují 

dva přístupy pro ECMO, a to veno-venozní, používané při respiračním selhání, a veno-arteriální, 

používané v případě selhání kardiálního. (Bělohlávek et al., 2010, p. 122-123 ; Kapoor, 2014) 

Mezi indikace pro zahájení ECMO patří masivní plicní embolie a srdeční zástava. (Kapoor, 2014, p. 

167; Sangalli et al., 2014, p. 364) Ty byly indikací pro použití metody ECMO u pacienty 

transportované z terénu záchrannou službou na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice 

Olomouc. K pětatřicetileté ženě polské národnosti byla záchranná služba volána pro kolaps, při 

příjezdu byla žena v bezvědomí, s gaspingem a bradykardií, přecházející v srdeční zástavu, laická 

KPR neprobíhala. Po zahájení KPR záchrannou službou a zajištění pacientky byla následně převezena 

na Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, kde byla za kontinuální resuscitace 

diagnostikována echokardiologicky masivní plicní embolie s cor pulmonale. Aktivovaný ECMO tým 

ve spolupráci s týmem Emergency urgentně zajistil přístupy pro zahájení ECMO, čímž byla zajištěna 

perfúze životně důležitých orgánů. Pacientka byla následně předána do péče anesteziologicko-

resuscitačního lůžkového oddělení, ovšem po několika dnech byla diagnostikována smrt mozku, jež 

byla důsledkem mozkové hypoxie. 

Díky zahájení ECMO bylo zachováno prokrvení orgánů, které nebyly poškozeny  

a mohly být po souhlasu rodiny pacientky odebrány k transplantaci. Odebrané orgány tak mohly být 

použity k záchraně jiných lidských životů.    
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MANÉVRY, NA KTERÉ SI BUDEME ASI MUSET ZVYKNOUT 

Tomáš Glac1, Jan Pisák2, Karel Kolasa2 

1KARIM Fakultní nemocnice Ostrava 

2Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Anotace 

 Na počátku tohoto roku opět zasáhla naši republiku, a 

nejen ji, vlna akutních respiračních onemocnění 

způsobených virem chřipky. V mnoha případech byl 

prokázán virus chřipky typu A subtyp A/H1N1(někdy 

označována jako prasečí chřipka). U některých jedinců 

může mít onemocnění komplikovaný průběh, kdy je vyžadována podpora plicních funkcí pomocí 

ECMO (extrakorporální membránová oxygenace). Ta je zajišťována pouze na pracovištích 

disponujících tímto vybavením. V rámci moravského regionu lze ECMO podporu realizovat např. v 

Nemocnici Podlesí v Třinci a ve Fakultní nemocnici Ostrava. Na krátké kazuistice představujeme 

spolupráci ECMO týmu s indikujícími pracovišti a s týmem přednemocniční neodkladné péče. 

Extrakorporální membránová oxygenace je prolongovaný mimotělní oběh, kterým můžeme nahradit 

funkci plic (při veno-venozním napojení pacienta) nebo funkci srdce (při veno-arteriálním napojení 

pacienta). U pacientů s těžkým průběhem ARDS (syndrom akutní dechové tísně) lze využít V-V 

ECMO jako rescue postup tam, kde konveční i nekonvenční ventilační techniky selhávají. Tímto 

způsobem lze zajistit oxygenaci i eliminaci CO2 v době, kdy plíce nejsou schopny tuto funkci plnit. Po 

dobu napojení pacienta na ECMO podporu mohou plíce regenerovat, neboť nemusí být použit 

agresivní ventilační režim. 

Za období leden – únor roku 2016 bylo na KARIM FN Ostrava hospitalizováno celkem 13 pacientů s 

diagnózou akutní respirační insuficience na podkladě A/H1N1, z toho bylo 7 pacientů napojeno na 

ECMO podporu. K 5. 3. 2016 zemřeli celkově 3 pacienti, z nichž jeden zemřel na ECMO podpoře.  U 

čtyř pacientů byla ECMO podpora úspěšná, pacienti byli odpojeni od mimotělní podpory i umělé 

plicní ventilace a následně byli přeloženi na spádové ARO.  

Dne 1. 2. 2016 byla na TRN oddělení okresní nemocnice hospitalizována žena (ročník 1978) pro pět 

dnů trvající febrilie s kašlem. Dle RTG nálezu byla u pacientky diagnostikována bilaterální alární 

pneumonie. Druhý hospitalizační den došlo u pacientky k prudkému zhoršení stavu, doprovázenému 

hyposaturací (SpO2  50 %) při oxygenoterapii. Pacientka byla intubována a přeložena na místní ARO. 
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Zde byla doplněna diagnostika s potvrzením nálezu – Influenza A/H1N1/2009. Stav byl konzultován s 

lékaři KARIM FN Ostrava a pacientka byla indikována k napojení na V-V ECMO podporu. Vzhledem 

k aktuálnímu nedostatku volných lůžkových kapacit, byl převoz odložen na ráno následujícího dne. V 

průběhu noci došlo ke zhoršení ventilačních i oxygenačních parametrů, proto bylo rozhodnuto o 

vyslání „ECMO týmu“ přímo na ARO indikující nemocnice k napojení pacientky na ECMO a jejímu 

transportu na specializované pracoviště. „ECMO tým“ byl složen z lékaře kardiochirurga, lékaře 

anesteziologa-intenzivisty, perioperační sestry kardiochirurgie, perfuziologa a sestry ARO. O transport 

byla požádána ZZS MSK cestou RLP. K převozu byl vyžádán vůz s větším prostorem pacientské 

části, s kvalitním převozovým ventilátorem s tlakovými režimy a s nosítky s bočním posunem a 

pneumatickým pérováním. Do vozu RLP byl naložen přístroj pro ECMO podporu a ověřeno propojení 

na medicinální plyny a prostorové uspořádání. Z Fakultní nemocnice Ostrava byl vyslán převozový 

sanitní vůz se spotřebním materiálem a zdravotnickým týmem. Po příjezdu na ARO byla pacientka, ve 

spolupráci s ošetřujícími lékaři, napojena na ECMO. Do véna femoralis l. dx. jí byla punkčně 

zavedena tzv. nasávací kanyla a do véna jugularis l. dx. tzv. návratová kanyla. Pacientce byl aplikován 

kontinuálně heparin s cílovými hodnotami ACT 220 sec. Byly nastaveny požadované parametry (FiO2 

100%, průtok krve, switch gas). Pacientka byla přeložena na transportní lehátko a v rámci prevence 

velkých tepelných ztrát při mimotělním oběhu, zabalena do termoizolační folie. Po opětovné kontrole 

těsnosti ECMO systému, byla pacientka přepojena na transportní monitor a ventilátor a byla 

transportována do vozu RLP. Po naložení pacientky s ECMO podporou a provedené kontrole napojení 

všech systémů byla pacientka transportována na KARIM FN Ostrava. Zde byla umístěna na izolační 

box, napojena na umělou plicní ventilaci, kompletní monitoring, včetně hemodynamického 

monitorování pomocí systému PiCCO a byla hluboce analgosedována a relaxována. Pacientce byla 

podávána antibiotická, antimykotická a virostatická terapie. Dále byla zahájena rehydratace, podpora 

oběhu vazoaktivními látkami a byla zahájena časná enterální výživa. Dále jí byla provedena 

bronchoalveolární laváž s následným cíleným podáním surfaktantu intrabronchiálně. V průběhu 

hospitalizace na KARIM FN Ostrava došlo postupně k normalizaci hemodynamických, ventilačích a 

oxygenačních parametrů. Po 361 hodinách byla pacientka odpojena od ECMO podpory a byl zahájen 

weening, kdy po 485 hodinách umělé plicní ventilace byla extubována. Po celou dobu hospitalizace 

probíhala intenzivní rehabilitace, včetně využití vibrační oscilace hrudní stěny. Po 27 dnech 

hospitalizace na KARIM FN Ostrava byla pacientka při vědomí a na oxygenoterapii nosními brýlemi 

přeložena ve stabilizovaném stavu na ARO okresní nemocnice.  

         Mgr. Tomáš Glac 

         KARIM FN Ostrava 

         tomas.glac@fno.cz 
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STREPTOKOKOVÁ SEPSE U PACIENTA S NEŠTOVICEMI 

Alena Kurasová, Zuzana Graňáková, Hana Henčeková 

Klinika dětského lékařství – oddělení pediatrické a resuscitační péče Ostrava 

 

Anotace 

 

Varicela je rozšířené akutní virové onemocnění s 

vysokou nakažlivostí. Průběh je u dětí obvykle mírný. K 

nejčastějším komplikacím patří sekundární bakteriální 

superinfekce kůže. Mezi hematologické komplikace se 

řadí trombocytopenie. Nejčastější neurologickou 

komplikací je akutní cerebelární ataxie. V naší 

přednášce bychom se chtěly věnovat kazuistice dívenky s původní diagnózou varicella, která se 

zkomplikovala streptokokovou infekcí a dále vyústila v septický stav. 

 

Začátek onemocnění se jevil zpočátku typický s výsevem vyrážky. Po dvou dnech nastoupily febrílie 

nad 39 ºC, u kterých mělo podání antipyretik pouze přechodný efekt. Následující den si dítě stěžovalo 

na bolest pravé horní končetiny, která byla zatím bez patologických změn.  Další den se přidružil otok 

a zarudnutí pravé horní končetiny (PHK).  Matka si všimla prchavého erytému na zádech a na zadečku 

dvou hemoragických morfů. Pro trvající potíže bylo dítě vyšetřeno tentýž den na příjmové ambulanci 

nemocnice Třinec. Bylo provedeno sonografické vyšetření PHK, kde byla diagnostikována suspektní 

trombóza na vena brachialis, radialis a ulnaris. V laboratoři byl potvrzen obraz sepse s výraznou 

elevací zánětlivých parametrů a obrazem diseminované intravaskulární koagulopatie.  Došlo k výsevu 

dalších sufúzí, nárůstu otoku PHK. Dítě bylo  tachykardické a  tachypnoické . Následně byla pacientka 

odeslána k příjmu do Fakultní nemocnice Ostrava na oddělení pediatrické a resuscitační péče. 

Při příjmu byla dívenka při vědomí, tachykardická, tachypnoická, normotenzní, s nutností aplikace O2 

(2-6l/min). Na kůži byly viditelné zaschlé varicelózní morfy a morfy hemoragické, především v levém 

třísle, na laterální straně levého stehna a na 2. prstě PDK. Levá horní končetina se jevila normálně. 

PHK byla oteklá, palpačně citlivá a na předloktí se objevila sufuze velikosti 4x15mm. Byla zahájena 

monitorace vitálních funkcí, infúzní a antikoagulační terapie. Doplnila se terapie antibiotiky a 

virostatiky. Po provedení Doppler cév PHK byla potvrzena flebotrombóza žilního systému, zasahující 

až do podkličkové oblasti. Arteriální systém byl průchodný.  
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Následujícího dne pro progresi poruchy vědomí, byla dívenka zaintubována a napojena na umělou 

plicní ventilaci. Zahájila se podpora oběhu vazopresory a onkodiuretiky. Došlo ke zhoršení otoku a 

prokrvení PHK. Stav byl konzultován s chirurgem, který doporučil konzervativní terapii. Fasciotomie 

nebyla indikována. Nad loktem vzniklo suspektně incipientní. ložisko. V oblasti sufúzí na PHK 

vznikaly postupně nekrózy, které byly ošetřovány dle instrukcí popáleninového chirurga. 13. den 

hospitalizace byla zahájena kontinuální veno venózní hemodialýza (CVVHD). Pro lokální nález na 

PHK byla indikována hyperbarická oxygenoterapie. Dítě bylo po předchozí přípravě extubováno 17. 

den hospitalizace. Pro nekrózy na PHK byla provedena autotransplantace kůže na popáleninovém sále. 

31. den hospitalizace byla dívka přeložena na standardní oddělení a po týdnu propuštěna do domácího 

ošetření. V další fázi léčení následovala intenzivní rehabilitační péče a pobyt v lázních. 

U pacientů s varicelou je třeba vždy pomýšlet na možný výskyt komplikací. Adekvátní a včas 

zahájená cílená léčba snižuje výskyt trvalých následků na minimum. V případě encefalitid a 

invazivních bakteriálních superinfekcí je však nelze zcela vyloučit. Očkování není zahrnuto ve 

vyhlášce a není pro děti povinné. 

 Literatura 
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ANAFYLAXIA V PREDNEMOCNIČNEJ NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI 

Daniela Rybárová, Marek Reviczký, Ľudmila Miženková 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity 

Záchranná služba Košice 

 

 

Anotace 

Cieľom príspevku je priblížiť tematiku anafylaxie v 

prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a na 

základe prípadovej štúdie poukázať na postup posádky 

záchrannej zdravotnej služby vo vzťahu k všeobecne 

daným odporúčaniam. Anafylaktická reakcia 

(anafylaxia)  je najvážnejším prejavom alergie. Je 

charakterizovaná súborom náhle vzniknutých 

závažných až život ohrozujúcich príznakov vyskytujúcich sa súčasne vo viacerých orgánových 

systémoch. Zvyčajne je postihnutý respiračný, kardiovaskulárny, gastrointestinálny systém a koža. 

Najťažším prejavom anafylaxie je anafylaktický šok, kedy sa skutočne jedná o život postihnutého 

jedinca. Práve s takýmito situáciami sa čoraz častejšie stretávajú posádky záchrannej zdravotnej 

služby pri poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 

Termín anafylaxia pochádza zo začiatku 20. storočia a pochádza z gréckeho slova phylaxis – chrániť. 

Za priekopníkov problematiky týkajúcej sa anafylaxie a anafylaktických reakcií sú považovaní dvaja 

francúzski bádatelia, Potier a Richet, ktorí v roku 1902 experimentálne objavili navodenú poruchu 

imunity u laboratórnych zvierat – konkrétne u psov (Petrů, 2006). Podľa Hrubiška (2003, s. 429) 

anafylaxiu definujeme ako „ťažkú generalizovanú alergickú reakciu ohrozujúcu život, ktorá postihuje 

niekoľko orgánových systémov, najmä kardiovaskulárny, respiračný, gastrointestinálny a kožu. Je to 

imunologicky podmienená reakcia, ktorá vzniká po opakovanom kontakte s alergénom, ktorým bol 

jedinec predtým senzibilizovaný.“ 

Existuje veľké množstvo alergénov, ktoré sa podieľajú na vzniku anafylaxie. Poradie najčastejších 

príčin (Petrů 2008): 

potraviny: exotické ovocie, cudzokrajné orechy, ryby, morské plody, jahody a pod., 

farmaká: ATB (penicilín), lokálné anestetiká, deriváty kyseliny acetylsalicylovej, nesteroidné 

antireumatiká, koloidné infúzne roztoky, jódové kontrastné látky, očkovacie látky, 
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hmyzie a hadie jedy, 

latex (gumené rukavice, prezervatívy), 

seminálna tekutina (sperma), 

kovy (nikel, zinok, fluór aj v zubnej paste), 

fyzická a psychická záťaž, chlad, najčastejšie v kombinácii s užitou potravinou. 

Klinická manifestácia anafylaxie 

Pre priaznivú prognózu pacienta je rozhodujúce včasné rozpoznanie anafylaxie. Na anafylaxiu je 

nutné myslieť vždy, ak ide o náhlu reakciu spojenú s príznakmi hypotenzie, urtikárie, angioedému, 

laryngeálnej a bronchiálnej obštrukcie alebo kombináciu týchto symptómov (Hrubiško 2003). 

Príznaky anafylaxie sa rozvíjajú v priebehu niekoľkých sekúnd až minút od preniknutia alergénu, ale 

niektoré reakcie môžu nastať s odstupom 30 minút, ale aj dlhšie po expozícii. Asi v 20 % prípadov sú 

popisované oneskorené alebo bifázické reakcie s nástupom príznakov 8 - 12 hodín po úvodnom ataku. 

Vo výnimočných prípadoch môže ťažká anafylaxia trvať až 32 hodín, a to aj napriek intenzívnej liečbe  

(Petrů, Krčmová 2006).  

Anafylaxia najčastejšie začína kožnými prejavmi (nával tepla, svrbenie celého tela alebo periférií, 

erytém), nasleduje nauzea, úzkosť, sťažené dýchanie, tlak na hrudi a bolesť brucha. Z pohľadu 

vitálnych funkcií sú najzávažnejšie respiračné prejavy (chrapot, stridor, kašeľ, piskoty, zrýchlené a 

plytké dýchanie) a kardiovaskulárne príznaky (nástup hypotenzie, tachykardia, arytmia s event. 

synkopou, prejavy anginy pectoris, obraz plného šoku) (Petrů, Krčmová 2006). Neurologické príznaky 

sú  často nešpecifické, väčšinou vznikajú následkom mozgovej hypoperfúzie a anoxie. Prejavujú sa 

poruchami orientácie, podráždenosťou, úzkosťou a poruchami vedomia (Darmová 2012). Menej často 

sa vyskytuje bolesť hlavy, svetloplachosť alebo kŕče maternice. V prípade detí bývajú kožné a 

respiračné príznaky častejšie ako kardiovaskulárne.  

Smrť pri anafylaxii nastáva na podklade generalizovanej obštrukcie dýchacích ciest alebo obehového 

zlyhania pri prebiehajúcom anafylaktickom šoku, prípadne ich kombináciou. V patologickom náleze 

je u fatálnej systémovej anafylaxie často prítomný edém laryngu, akútna pľúcna hyperinflácia, pľúcny 

edém s intraalveolárnymi hemorágiami, viscerálna kongescia a angioedém (Petrů, Krčmová 2006).   

Diferenciálna diagnostika anafylaxie 

S anafylaxiou sa najčastejšie zamieňa vazovagálna synkopa, ktorá je tiež sprevádzaná hypotenziou. 

Chýba ale utrikária a angioedém, koža je chladná a bledá. Prítomná je častejšie bradykardia ako 

tachykardia. Hyperventilácia môže vyvolať pocit dušnosti spojený s parestéziami, chýba ale 

bronchospazmus, či iné typické príznaky pre anafylaxiu. Hrubiško (2003) popisuje ešte systémovú 

mastocytózu (opakované sčervenanie a puritus kože, tachykardia, bolesti brucha, hnačky, cefalea a 
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synkopy), pľúcnu embóliu (dysponoe, tachypnoe a tachykardia, bolesti na hrudníku a kašeľ 

pleuretického charakteru). Anafylaxia factitida je psychiatrické ochorenie, keď si pacient vyvoláva 

poruchu sám. Medzi ďalšie stavy, ktoré imitujú anafylaxiu patria kŕčové stavy, aspirácia cudzieho 

telesa (hlavne u detí) a akútne intoxikácie. 

Anafylaktický šok 

Anafylaktický šok, ktorý patrí do skupiny distribučných šokov, rozumieme ťažkú akútnu poruchu 

regulácie obehu na podklade urýchlenej anafylaktickej reakcie I. typu. Dochádza pri ňom  k strate 

ochrannej bariéry poškodením membrán a zničením ohraničených zoskupení vplyvom ischémie a 

reperfúzie. Následkom je zvýšený prísun mikroorganizmov a toxických látok a kolaps imunitného 

systému. Po niekoľkých hodinách sa začína rozvíjať orgánové zlyhávanie, kedy sú poškodené 

štruktúry orgánov, ale funkcie zostávajú  zachované. Tato časť je ešte stále reverzibilná. V prípade 

pretrvávania záťaže dôjde k strate funkcií, hovoríme o neskoršom orgánovom zlyhaní. Zlyhanie 

izolovaného orgánu je výnimočné, vo väčšine prípadov zlyhávajú celé systémy a stav prechádza do 

MODS - Syndróm multiorgánovej dysfunkcie (Pokorný 2010).  

Gastrointestinálny trakt - v dôsledku ischémie a reperfúzie dochádza k úbytku riasinkového epitelu, 

ktorý má za následok stratu bariéry. Mikroorganizmy, baktérie a toxické látky prenikajú do cievneho 

riečiska portálneho systému a  následne likvidujú Kupfferové bunky v pečeni a endotel v pľúcach. 

Pečeň - hrá v imunológii dôležitú úlohu, pretože ňou preteká krv z čriev (portálny systém pečene) než 

sa dostane krv do pľúc. Pri poškodení tejto imunologickej funkcie pečene je uľahčený prienik 

mikroorganizmov a toxínov do pľúc, čo ďalej podporuje vznik ARDS - syndróm akútnej dychovej 

tiesne.  

Pľúca - pacient s anafylaxiou má zvýšenú frekvenciu dýchania (30/min a viac). Histamín vyplavený zo 

žírnych buniek spôsobuje bronchokonstrikciu. Dochádza k narušeniu pomeru ventilácia - perfúzia, 

prekrvuje sa iba dolná časť pľúc. Horné laloky predstavujú tzv. mŕtvy priestor. Ďalej je narušená 

výmena plynov, vzniká hypoxia, ktorá vedie k priamemu poškodeniu endotelu pľúcnych kapilár a 

následne k uvoľneniu proteolytických enzýmov z neutrofilov. Dochádza k intersticiálnemu pľúcnemu 

edému.  

Obličky - zmeny vyvolané šokom v obličkách sú rôznorodé. Môže nastať úplná reštitúcia tkaniva 

poškodeného ischémiou, alebo môže dôjsť až k trvalej renálnej insuficiencii. Ischémia vedie k 

uvoľňovaniu aldosterónu, kortizolu a kortikosterónu do obehu (Zeman 2011). 
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Liečba anafylaxie 

Anafylaxia, a najmä jej život ohrozujúca forma, anafylaktický šok sú prejavy vyžadujúce okamžitý, 

erudovaný a rozhodný liečebný postup. Včasná a kvalitná liečba väčšinou prinesie takmer okamžitý 

efekt a zastaví kritický vývoj ochorenia. Liečba anafylaxie sa skladá z laickej prvej pomoci, z 

prednemocničnej fázy starostlivosti a následnej nemocničnej starostlivosti. 

Prvá (laická event. zdravotnícka) pomoc spočíva v snahe o zabránenie rozvoja šoku a udržanie 

vitálnych funkcií. V prípade prieniku anafylaktogénnej látky do organizmu vpichom (bodnutie hmyzu, 

injekčne podanie lieku) je nutné miesto vpichu schladiť, podľa možnosti zaškrtiť (končatinu) nad 

miestom prieniku, aby sa spomalila rýchlosť vstrebávania alergénu (Petrů, Krčmová 2006). Pri 

šokovom stave je nevyhnutné myslieť na pravidlo 5 T (teplo, ticho, tíšenie bolesti, tekutiny a 

transport). Dôležité je uložiť pacienta do vodorovnej polohy na tvrdú podložku, zdvihnúť mu dolné 

končatiny, uvoľniť odev a zaistiť prísun čerstvého vzduchu. Pri sťaženom dýchaní je vhodná poloha v 

polosede. Ak je pacient v bezvedomí, nepodávame nič per os a uložíme pacienta do stabilizovanej 

polohy, aby sme zabránili zapadnutiu jazyka a aspirácii zvratkov. Pri asystólii zapríčinenej 

anafylaxiou je postup rovnaký ako pri asystólii z iných príčin. Postup je daný postupmi základnej a 

rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa European Resuscitation Council (ERC) z roku 2015. 

Ešte pred začatím resuscitácie je potrebné aktivovať linku 155, aby zdravotnícka pomoc mohla prísť v 

čo najkratšom čase od zastavenia obehu.  

Pacienti, ktorí už v minulosti prekonali anafylaktickú reakciu, by mali byť vybavení protišokovým 

balíčkom prvej pomoci. Jeho najdôležitejšie zložky sú:   

Adrenalín - napr. autoinjektor  Epipen 0,3 mg pre dospelých a Epipen Junior 0,15 mg pre deti, 

inhalačné β2 mimemtikum - Berotec, Ventolin, peror. / rekt. kortikosteroidy -Prednison, Medrol, 

Rectodelt, perorálne antihistaminikum - Dithiaden, Zyrtec.  

Postup liečby v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti by mal byť chronologický podľa účinnosti a 

dôležitosti jednotlivých krokov s ohľadom na časovú náročnosť jednotlivých výkonov (Dobiáš a kol. 

2012). Úspešná liečba zahŕňa komplex  farmakoterapeutických a nefarmakologických opatrení (Petrů, 

Krčmová 2006).  

Lieky používané pri liečbe anafylaxie 

Adrenalín je jednoznačne liekom voľby pri liečbe anafylaxie. Je to endogenný katecholamín, ktorý 

pôsobí ako priamy α- a ß-agonista. Pôsobením na α1 receptory vyvoláva vazokonstrikciu a zvyšuje 

periférnu cievnu rezistenciu, čím dochádza k zmierneniu opuchu na slizniciach a zvýšeniu krvného 

tlaku. Pôsobením na ß1 receptory má mohutný kardiostimulačný účinok, zvyšuje nielen srdcovú 

frekvenciu, ale i kontraktilitu myokardu. Pôsobením na ß2 receptory je vyvolaný bronchodilatačný 

účinok, a zároveň je potlačené uvoľnenie histamínu a tryptázy zo žírnych buniek. Okamžitá aplikácia 
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adrenalínu vedie vo väčšine prípadov k záchrane života, čo nie je možné očakávať od žiadneho iného 

liečiva (Chládková 2011). 

Dávkovanie: najvhodnejšie intramuskulárne (i.m.) v riedení 1:1000 a v dávke 0,1 - 0,5 ml  (u detí 0,01 

ml/kg, max. 0,3 mg) opakovať každých 5 minút v závislosti na klinickom stave, pulzovej frekvencii a 

výške krvného tlaku (Petrů, Krčmová 2006). Najvhodnejším miestom i.m. podania je podľa Dobiáša 

(2012) sval hornej končatiny (HK), je to vhodnejšie ako do svalu dolnej končatiny (DK). Podľa Petrů 

(2006) je to presne naopak. Petrů (2006) tiež poukazuje na možnosť subkutánneho (s.c.) podania, 

Dobiáš a kol. (2012) to však absolútne vylučuje. Neexistuje žiadna kontraindikácia podania adrenalínu 

pri anafylaxii (Petrů, Krčmová 2006). Intravenózne podanie adrenalínu môže viesť k srdcovým 

dysrytmiám, infarktu a závažnej hypertenzii, preto je vhodné aplikovať adrenalín v riedení 1:10 000 (1 

ml adrenalín 1:1000 do 9 ml F1/1) pri titrácii dávky alebo v riedení 1:100 000 (1 ml 1:1000 adrenalín 

do 99 ml F1/1) v pomalej infúzii (Palenčíková 2014). 

Tekutinová liečba je nevyhnutná, pretože pri anafylaxii dochádza k stratám aj niekoľko litrov tekutín 

do interstícia. Nevyhnutné je zabezpečenie periférneho žilného vstupu kanylou s čo najväčším 

lumenom - najvhodnejšie je zabezpečiť dva intravenózne vstupy. V prípade šokového stavu je však 

kanylácia veľmi náročná, až nemožná z dôvodu skolabovanej periférnej cirkulácie. V takomto prípade 

sa odporúča zváženie intraoseálneho prístupu, ktorý je už povinnou výbavou v každej ambulancii 

záchrannej zdravotnej služby. Najvhodnejšie roztoky sú kryštaloidy - 0,9 % NaCl 500 ml rýchlo i.v., 

ďalej podľa reakcie do 30 ml/kg. U detí je to 10-30 ml/kg v priebehu 1 hodiny (Dobiáš a kol. 2012). V 

prípade anafylaktického šoku je indikované v priebehu krátkeho času (30 min) aplikovať väčšie 

množstvo tekutín:  2000 – 3000 ml. Koloidy sú klinický účinnejšie, ale vzhľadom na alergénny 

potenciál sa ich podanie neodporúča. 

Oxygenoterapia - maskou 10 - 15 l/min. Kyslíkové okuliare nemajú význam, lebo vystrašený pacient 

dýcha ústami. SpO2 treba udržiavať na hodnotách aspoň 90 % u dospelých. V prípade opuchu uvuly, 

stridoru, dyspnoe a hypoxie je nevyhnutná včasná endotracheálna intubácia tenkou kanylou. V núdzi 

(napr. Quinckeho edém) sa vykonáva koniopunkcia (punkcia cez ligamentum conicum) či krikotómia 

(rozrezanie ligamentum conicum - membrana cricothyroidea) (Dobiáš a kol. 2012). V podmienkach 

rýchlej lekárskej pomoci (RLP) sa na tento urgentný výkon používa set  QuickTrach. Zdravotnícki 

záchranári môžu v rámci svojich kompetencií použiť na zaistenie dýchacích ciest (DC) vzduchovody, 

alebo supraglotické pomôcky typu LMA maska, I-gel alebo laryngeálnu kanylu. Použitie týchto 

pomôcok je diskutabilné, ak je prítomný opuch tváre či laryngu.  

Beta-2 sympatomimetiká je vhodné využiť ak sa objavia známky klinického zúženia priedušiek - 

astmatický typ dušnosti. Potrebná je inhalačná liečba beta- 2 sympatomimetikami,  ktoré pôsobením 
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na baroreceptory sympatika dilatujú bronchy (Petru, Krčmová; 2011). Inhalačne sa aplikuje: Ventolín 

aerosol 4 vdychy, Berotec resp. Berodual 2 vdychy 2-3 krát á 10-15 min (Petrů 2008).  

Antihistaminiká selektívnou blokádou histaminových receptorov inhibujú predovšetkým účinky 

histamínu na hladkú svalovinu ciev, dýchacie cesty, tráviaci trakt a znižujú cievnu priepustnosť 

(Chládková 2011). Nástup ich antialergických účinkov je oveľa pomalší v porovnaní s adrenalínom, a 

preto by nemali byť nikdy aplikované samostatne. Antihistaminiká sú liekom druhej voľby, až po 

adrenalíne. Pôsobia proti rozvoju urtikárie a angioedému. Dávkovanie: v našich podmienkach 

najčastejšie Dithiaden (bisulepin) v dávke pre dospelých 1 mg pomaly i.v., možné opakovať až do 

8mg/24 hod. Dávka pre detí do 6 rokov je 0,5 mg, maximálne 3 mg/24 hod (Petrů, Krčmová 2006). 

Kortikoidy slúžia najmä ako prevencia neskoršej fázy anafylaxie, prevencia pred opakovanou a 

prolongovanou anafylaxiou (Chládková 2011). Najvhodnejší je podľa Dobiáša (2012) Hydrocortison 

(HCT) pre jeho najrýchlejší nástup účinku - približne 2 hodiny po podaní. Glukokortikoidy pôsobia 

protizápalovo a protialergicky, pretože tlmia syntézu lymfokinov a uvoľňovanie histamínu a 

stabilizujú lyzozómy (Silbernagl, Despopoulos 2005). Dávkovanie:  HCT 5-10 mg/kg i.v., i.m., 

maximálne 500 mg. Deti do 6 rokov 50 mg i.v., i.m., od 6 do 12 rokov 100 mg i.v., i.m. (Dobiáš a kol. 

2012). Pri rozvoji  šoku sa odporúča Solumedrol (500 – 2000 mg/24hod.) alebo Hydrocortison (50 – 

150 mg/kg/24hodín). 

Glukagón sa môže aplikovať u pacientov užívajúcich betablokátory, ktorí nereagujú na podanie 

adrenalínu Chládková 2011). Dávkovanie: 1-2 mg i.v., i.m. Jeho použitie je však sporné (Dobiáš a kol. 

2012) 

Kalcium - podávanie kalcia pri liečbe anafylaxie sa považuje za obsolentné (Chládková 2011). 

 Monitorovanie - kontinuálny monitoring saturácie krvi kyslíkom (SpO2), srdcovej frekvencie (SF) a 

EKG. Tlak krvi (TK) kontrolovať každých 5 - 10 min podľa závažnosti stavu. Po podaní prvých 250 

ml roztoku sa kontroluje TK a rýchlosť podávania sa udrží alebo spomalí v závislosti od reakcie.   

Polohovanie - pri poklese krvného tlaku protišoková poloha na urýchlenie nástupu účinku adrenalínu a 

tekutín. Pri dyspnoe sa volí poloha v polosede (Dobiáš a kol. 2012). 

Transport - aj v prípade zvládnutia anafylaxie je nevyhnutné transportovať pacienta minimálne na 24 

hodín na interné alebo pediatrické oddelenie nemocnice za účelom observácie. U 1 - 20 % pacientov 

nastáva prolongovaný alebo bifázický priebeh s recidívou za 1-78 hodín zvyčajne miernejšieho 

charakteru (Petrů, Krčmová 2011). V prípade neúspešnej liečby alebo komplikácií v miestnych 

podmienkach je nutné transportovať pacienta do nemocnice na oddelenie OAIM. 

Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby musí obsahovať rozsah poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti (liečba a výkony), dátum a čas poskytnutia zdrav. starostlivosti, identifikáciu osoby, 
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ktorej bola poskytnutá zdrav. starostlivosť,  monitoring vit. funkcií so zaznamenanými časmi a presné 

miesto transportu pacienta.  

Kazuistika anafylaktickej reakcie po uštipnutí vretenicou obyčajnou (Vipera berus) 

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie pacient 

Meno: M. D. 

Pohlavie: Muž  

Vek: 45 

Adresa: Slovinky   

Zdroj údajov: Záznam o zhodnotení zdravotného stavu pacienta (RLP) 

Osobná anamnéza: na nič sa nelieči 

Lieková anamnéza: neužíva žiadne lieky 

Alergická anamnéza: neudáva 

Lekárska diagnóza: anafylaktická reakcia po uštipnutí vretenicou, dyspnoe 

Terajšie ochorenie: dnes pri zbere jahôd okolo obeda uštipnutý vretenicou do IV. prsta ľavej ruky.  

Fyzikálne vyšetrenie 

Prvotné vyšetrenie: pacient pri vedomí, schvátený, pletora tváre, drží sa za krk, GCS 15 bodov, TK 

128/98 mmHg, SF 97/min, DF - nezmerané. 

Koža: bledá, spotená, akrá livídne 

Hlava: opuch tváre, výrazne opuchnuté ústa, opuch jazyka, sliny vytekajú 

Krk: šija voľná, štítna žľaza nezväčšená 

Hrudník: súmerný, bez deformít, dýchanie obojstranne počuteľné 

Brucho: pod niveau hrudníka, mäkké, priehmatné, bez palpačnej citlivosti a rezistencie 

Končatiny: na IV. prste ľavej ruky ranka po uhryznutí s lokálnou reakciou na predlaktí 

Dýchanie: výrazné dyspnoe - lape po dychu, inspiračný stridor 

Terapia: F1/1 250 ml i.v, Hydrocortison 200 mg i.v. 

Výkony, pomôcky, materiál: meranie vitálnych funkcií, periférny venózny katéter, inhalácia kyslíka 5 

l, 4 zvodové EKG, defibrilátor, prenosná kyslíková fľaša, kyslíková maska, záchranársky batoh, 

lehátko, fonendoskop, EKG lepky, rukavice, suchý tampón, bezpečnostný intravenózny katéter s 

injekčným portom, spojovacia hadička, infúzna súprava,  2x 10 ml, 20 ml striekačka, G 20 - ružová 

periférna venózna kanyla, náplasť betaderm, leukoplast, škrtidlo, tlakový obväz. 

Poloha pri transporte: v polosede 

Ukončenie výjazdu: 12.30 hod. 

Čas trvania výjazdu a km: 5 km a 31 min 
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Katamnéza  

Dňa 17.7.2010 o 11:58 hod. posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP) obdržala  prostredníctvom 

krajského operačného strediska (KOS) Košice výzvu na výjazd k 45- ročnému pacientovi, ktorého na 

záhrade pri zbere jahôd uhryzol do prsta na ruke had. Posádka RLP vyrazila do minúty na výjazd a na 

mieste zásahu boli o 12:03 hod. Pri príchode nachádzajú pacienta sedieť v ortopnoickej polohe na 

obrubníku pri záhrade rodinného domu s mŕtvym hadom v pravej ruke. 

Pacient bol pri vedomí s výrazným dyspnoe, ktoré mu takmer znemožňovalo komunikovať s posádkou 

ZZS. Gestami lokalizuje dva vpichy na IV. prste ľavej ruky. Podľa matky, ktorá privolala ZZS, a tiež 

podľa sťaženej komunikácie pacienta, ho asi o 11.30 hod. pri zbere jahôd v záhrade rodinného domu 

uhryzol had. Pacient hada zadusil rukami a podľa jeho slov: „sa šiel poradiť so známymi, že aký to je 

had“. Približne o 20 minút sa mu začalo ťažšie dýchať a prišlo mu nevoľno. 

Pri prvotnom vyšetrení, ktoré trvalo zhruba 30 sekúnd, lekár zhodnotil stav vedomia podľa 

Glasgowskej stupnice bezvedomia (GCS) – 15 bodmi, pacient bol schvátený, prítomné dyspnoe, 

opuch a pletora tváre, výrazný opuch úst. Záchranárka na artérii radialis palpačne zistila, že pacient má 

pulz pravidelný a plný. Neguje akúkoľvek alergickú,  osobnú a liekovú anamnézu. Pri druhotnom 

vyšetrení vodič pacientovi nameral krvný tlak 128/98 mmHg, pulzným oxymetrom zistil pulz 97/min. 

a SpO2 95%. Lekár ďalej vyšetril očné reflexy: fotoreakcia - prítomná, deviácia - neprítomná, zrenice 

boli izokorické a široké 2 mm. Krčná chrbtica pohyblivá, hrudník súmerný, nebolestivý, brucho voľne 

priehmatné, nebolestivé, pri dýchaní prítomný inspiračný stridor, zapájal pomocné dýchacie svaly. 

Kapilárny návrat mal v norme do 2 sekúnd. Nebolo viditeľné vonkajšie krvácanie ani známky úrazu. 

Pacient udával nauzeu a vertigo. Na IV. prste ľavej ruky sú prítomné dve bolestivé ranky po uhryznutí 

s lokálnou opuchovou reakciou ľavého predlaktia. Vodič RLP na nariadenie lekára komprimuje ranu 

tlakovým obväzom a nad zápästie aplikuje škrtidlo. Lekár ďalej nariaďuje zaistiť intravenózny vstup 

na pravej hornej končatine a o 12:05 podáva záchranárka kryštaloidný roztok F1/1 250 ml. Následne je 

pacientovi podaný kyslík tvárovou maskou s prietokom 5l/min. Pacient je transportovaný v polosede 

nosidlami do sanitného vozidla, kde mu je na príkaz lekára podaný Hydrocortison 200 mg zriedený 

roztokom F1/1 v 20 ml striekačke. V ambulancii sanitného vozidla dochádza náhle k progresii 

klinického stavu - zvýraznenie dušnosti, pacient akrálne cyanotický, výrazný opuch tváre a jazyka. 

Prítomný ťažký inspiračný stridor, pacient nedokáže prehĺtať sliny, ktoré mu následne voľne vytekajú 

z úst. Lekár nariaďuje okamžitý prevoz do najbližšieho nemocničného zariadenia - Nemocnica 

Krompachy na OAIM. Počas transportu sa pacientovi zavádza orotubus (vzduchovod) a zvyšuje sa 

prietok kyslíka na 10l/min, pričom SpO2 klesla pod 90%. V ambulancii ZZS je napojený na EKG 

monitor, kde je prítomná výrazná tachykardia. Zvýrazňuje sa cyanóza, pacient je schvátený, 
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nepokojný a cirkulačne instabilný. Tlak krvi ma nemerateľný, je spotený, drží si krk a „lape“  po 

dychu. 

Pri prijatí na OAIM je na EKG monitore sinusová tachykardia 130/min, TK nemerateľný, SpO2 85%. 

Okamžite frakcionovane i.v. podávaný Adrenalín 1mg v 20 ml F1/1, nebulizačne Adrenalín 1mg v 10 

ml F1/1 a taktiež Adrenalín 0,5mg s.c. Pre progresiu dyspnoe, prítomná ťažký Quinckeho edém a z 

toho plynúcu nemožnosť endotracheálnej intubácie, je indikovaná a chirurgom realizovaná 

emergentná tracheostómia v lokálnej anestézii priamo na posteli. Súčasne je lekármi a personálom 

OAIM podávaná infúzna liečba vo forme kryštaloidov - Plasmalyte 1000 ml, F 1/1 2x 500 ml  a 

koloidov - Gelafusine 500 ml, antihistaminiká - Dithiaden 1 mg v G5% 250 ml, Calcium gluconicum 

10ml, Hydrocortison 300mg. Intramuskulárne je podané sérum antiviperinum 10 ml. K liečbe pridané 

antibiotiká - Ampicilin a analgetiká - Novalgin.  

Postupne v priebehu hospitalizácie dochádza k zlepšeniu klinického stavu, nastáva úprava 

hemodynamiky a ústup edému. Na 4. deň preto zrušená tracheostómia. Pacient je cirkulačne aj 

ventilačne suficientný,  v stabilizovanom stave preložený na doliečenie na chirurgické oddelenie. 

Diskusia 

Tento prípad v kazuistike opisuje situáciu, keď imunitný systém pacienta napriek negatívnej alergickej 

anamnéze,  po uhryznutí vretenicou obyčajnou,  zareagoval prejavmi anafylaxie. Pokorný (2010) 

upozorňuje, že rovnaké klinické príznaky a priebeh ako má anafylaktická reakcia sa vyskytuje aj pri 

anafylaktoidnej reakcii. Rozdiel je len v tom, že táto reakcia nezahŕňa imunologické mechanizmy. 

Ako uvádza Hrubiško (2003) v tomto prípade nejde o alergiu, ale o prirodzenú reakciu organizmu na 

jed vretenice obyčajnej. Podľa Petrů (2011) to spôsobilo priame uvoľneniu mediátorov z mastocytov a 

bazofilných granulocytov. Z tohto dôvodu môže dôjsť k rozvinutiu reakcie už po prvom kontakte s 

alergénom, tak ako to bolo aj v tomto prípade a môže to mať rovnako nepriaznivý priebeh ako 

imunologicky podmienená anafylaktická reakcia. Dobiáš a kol. (2012) hovorí, že v prednemocničnej 

liečbe nie je dôležité diagnostické rozlíšenie týchto dvoch reakcií a nie je ani vhodné čakať na rozvoj 

anafylaktického šoku.  

Miesto zásahu od stanovišťa lekárskej posádky bolo relatívne blízko. Preto bol príjazdový čas posádky 

len 4 min. Lekár na mieste zásahu odobral potrebnú anamnézu a zhodnotil vedomie podľa GCS 

stupnice. Podľa tejto stupnice sa hodnotí otváranie očí, motorika a verbálny kontakt. Pacient mal v 

čase príchodu RLP posádky podľa lekára 15 bodov, teda plný počet. V rámci druhotného vyšetrenia sa 

merajú vitálne funkcie a je realizvaná prehliadka pacienta od hlavy po päty ako to uvádza Dobiáš a 

kol. (2012). Všetky zmerané fyziologické funkcie (TK 128/98 mmHg, SF 97/min, SpO2 95%, kap. 

návrat < 2s) boli v norme (Bydžovský 2008). Dychová frekvencia napriek tomu, že patrí medzi 

základné vyšetrenie, zmeraná nebola. Pacient mal ťažké dyspnoe s výrazným inspiračným stridorom. 
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Lekár nariadil zabezpečenie intravenózneho vstupu a podanie F 1/1 v dávke 250 ml. Keďže pacient 

mal známky ťažkej dušnosti, lekár správne nariadil aplikáciu kyslíka bez ohľadu na saturáciu krvi. 

Následne bol podaný Hydrocortison 200 mg i.v. Stav pacienta sa začal dramatický zhoršovať, 

prehlbovala sa nauzea, TK bol nemerateľný, prítomna bola tachykardia a výrazný inspiračný stridor. 

Spotený a schvátený pacient začal prejavovať známky cyanózy. Došlo k rozvinutiu Quinckeho edému 

- opuchu tváre a jazyka. Pacient nemohol dostatočne dýchať a prehĺtať.  Vzhľadom na uvedené 

symptómy mal lekár predpokladať anafylaktickú reakciu na hadí jed s rozvíjajúcim sa anafylaktickým 

šokom. Ako uvádza Petrů (2008), Dobiáš (2007) a ďalší autori odbornej literatúry, liekom prvej voľby 

je adrenalín v dávke 0,3 -  0,5 mg v riedení 1:1000, najlepšie intramuskulárne. Pri rozvoji 

anafylaktického šoku sa adrenalín môže podať aj titračne intravenózne v dávke 0,2 - 0,5 mg s riedením 

1:10 000. Petrů (2006) hovorí o schéme 1 mg adrenalínu zriedený v 250 ml F1/1. Vzhľadom na riziko 

letálnej dysrytmie je i.v. podanie adrenalínu podľa Hrubiška (2003) nutné realizovať jedine pod 

monitorovaním EKG záznamu. V tejto kazuistike lekár nepostupoval podľa všeobecne známeho 

postupu, pretože adrenalín nepodal vôbec. Dobiáš (2012) upozorňuje, že takýto postup v liečbe 

anafylaxie je non lege artis. Namiesto toho bol ako liek prvej voľby podaný Hydrocortison, ktorý sa 

podľa Chládkovej (2011) podáva ako záverečný liek danej diagnózy. Vzhľadom na neskorý nástup 

účinku - aj niekoľko hodín, sa glukokortikoidy využívajú ako profylaxia neskoršej fázy alergickej 

reakcie a ako zábrana protrahovanej alergickej reakcie. Pri anafylaktickej reakcii dochádza v prvých 

desiatich minútach podľa Petrů (2006) k prestupu až jednej polovice objemu intravaskulárnej tekutiny 

mimo ciev. Ako píše Dobiáš (2007), je nutné zahájiť masívnu infúznu terapiu, v počiatočnej fáze v 

objeme až 30 ml/ kg hmotnosti. V tomto prípade bol pacientovi podaný kryštaloidný roztok v objeme 

250 ml, čo nie je vzhľadom na hmotnosť dospelého muža dostatočné. Chládkova (2011) zdôrazňuje, 

že oxygenoterapia je nutná pri každej anafylaktickej reakcii. V prípade dušnosti je indikovaný objem 

kyslíka až 10 l/min. Lekár postupoval v súlade s uvedeným pravidlom, keď po počiatočnom objeme 

O2 5 l/min zvýšil objemovú dávku na 10 l/min pri progresii dyspnoe. Súčasne sa snažil zaviesť 

pacientovi vzduchovod, vzhľadom na zvýraznenie cyanózy pacienta a nemožnosti endotracheálnej 

intubácie. Pokorný (2010) v takejto situácii navrhuje realizovať krikotómiu alebo koniopunkciu. K 

dispozícii na tento urgentný výkon sú v lekárskych posádkach sety - tzv. QuickTrach. Podľa 

Dzugasovej (2011) nácvik koniopunkcie a konitómie v postgraduálnej príprave lekárov zvyšuje stupeň 

pripravenosti k prevedeniu výkonu. Lekár tiež vhodne zvolil polohu pacienta pri transporte v 

polosede, pretože ako píše Bydžovský (2008), pri sťaženom dýchaní je najvhodnejšia poloha v sede 

alebo polosede. Posádka tiež zvolila komprimáciu rany po uhryznutí tlakovým obväzom a aplikáciu 

škrtidla. Tento postup je však diskutabilný až kontroverzný, keďže sa nenachádza v žiadnych dostupne 

známych odborných postupoch. Podľa informácií Národného toxikologického centra sa pri uhryznutí 

hadom škrtidlo nesme nakladať. Valenta (2008) ale poukazuje na možnosť použitia arteriálneho 
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turniketu v rámci laickej prvej pomoci. Takýto postup je, ale podmienený dlhým príjazdom záchrannej 

zdravotnej služby a tento úkon by mal byť limitovaný najmä na uhryznutia exotickými jedovatými 

hadmi s neurotoxickým pôsobením jedu.   

Miesto udalosti bolo od základne záchrannej zdravotnej služby vzdialené len niekoľko km, dojazd 

posádky trval len 4 minúty. To bola priaznivá okolnosť, pretože v prípade anafylaktického pacienta 

rozhodujú minúty. Bydžovský (2008) uvádza, že anafylaktický šok sa rozvíja najrýchlejšie spomedzi 

ostatných typov šoku, ale správnymi liečebnými postupmi je možné ho aj najrýchlejšie zvrátiť. 

Pokorný a kol. (2010) sú  názoru, že anafylaktický šok je vo väčšine prípadov dobre zvládnuteľný v 

podmienkach intenzívnej starostlivosti.  

V prípade zvolenia odporúčaných liečebných postupov, ráznejšieho zasiahnutia a skoršieho podania 

hlavne Adrenalínu, by pravdepodobne nemuselo dôjsť až k rozvinutiu šokového stavu s ťažkou 

obštrukciou dýchacích ciest. Nebyť priaznivých okolností ako bol krátky dojazd do nemocničného 

zariadenia, a teda rýchly transport RLP posádkou, urgentný zásah personálu na OAIM a chirurgická 

intervencia vo forme tracheostómie, tento prípad mohol skončiť tragicky. 

Záver 

Zvyšujúce sa percentuálne zastúpenie alergikov v spoločnosti naznačuje, že alergia má stúpajúcu 

tendenciu. S tým súvisí aj vyššia frekvencia výjazdov záchrannej zdravotnej služby k alergickým, či až 

anafylaktickým prejavom. Anafylaxia je život ohrozujúci, urgentne nastupujúci stav, ktorý je svojim 

vznikom a priebehom nepredvídateľný. Nevyhnutná je preto rýchla a kvalitná  zdravotná starostlivosť.  

 

Zoznam použitej literatúry 

BYDŽOVSKÝ, J. 2008. Akútní stavy v kontextu. Praha: Triton. ISBN 978-80-7254-815-6. 

DARMOVÁ, M., 2012. Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť pri  

alergických reakciách: bakalárska práca. Prešov: PU FZO. 

DOBIÁŠ, V., 2007. Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 

ISBN 978-80-8063-255-7. 

DOBIÁŠ, V. et al., 2012. Prednemocničná urgentná medicína. 2. vyd. Martin: 

Vydavateľstvo Osveta. ISBN 978-80-8063-387-5. 

DZUGASOVÁ, A. 2011. Urgentná tracheotómia po uhryznutí vretenicou obyčajnou:  kazuistika. 

OAIM, Nemocnica Krompachy spol. s r. o. 

HRUBIŠKO, M. et al.,  2003. Alergológia. Martin: Vydavateľstvo Osveta. ISBN 80 - 8063-110-7. 

CHLÁDKOVÁ, J., 2011. Současný pohled na terapii anafylaxe. In: Klinická farmakologie a farmacie. 

[online]. [cit. 2015-10-3].  Roč. 25, č. 4, s. 172 - 176. ISSN - 1803-5353. Dostupné  

z: http://www.klinickafarmakologie.cz/magno/far/2011/mn4.php 



 
 

60 

PALENČÍKOVÁ, E., 2014. Anafylaxia, anafylaktický šok: špecializačná práca. Bratislava:  

SZU LF. 

POKORNÝ, J.et al., 2010. Lékařská první pomoc. 2.vyd. Praha: Galén. ISBN 978-807262- 

322-8. 

PETRŮ Vít a Irena KRČMOVÁ, 2011. Anafylaxe: Život ohrožující alergie. Praha: Maxdorf.  

ISBN 978-80-7345-211-7. 

PETRŮ, V., I. KRČMOVÁ, 2006. Anafylaktická reakce. Praha: Maxdorf. ISBN 80-7345 

099-2. 

SILBERNAGL S., A. DESPOPOULOS, 2005. Taschenatlas der Physiologie. Stuttgart:  

GTV, Nemecko. ISBN 80-247-0630-X. 

VALENTA, J., 2008. Jedovatí hadi. Intoxikácia, terapie. Praha: Galén, ISBN 978-80-7262-473-7.  

ZEMAN, M. et al., 2011. Chirurgická propedeutika. 3.vyd. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-

247-3770-6.  

 

PhDr. Daniela Rybárová, PhD.,  

FZO PU,  

daniela.rybarova@unipo.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 

BUDOUCNOST POVOLÁNÍ ZÁCHRANÁŘŮ V KONTEXTU PŮSOBENÍ 

KOMORY  

 
Josef Škroch, Marinella Danosová 

Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR 

 

 

Anotace 

Komora záchranářů ZZS ČR sdružuje 

nelékařské zdravotnické pracovníky již 11rokem. Za 

dobu působení zajistila mnohé změny ve prospěch 

NLZP pracujících na ZZS či pracovištích akutní 

péče. Jednou z oblastí našeho zájmu je vzdělávání. 

Diskutované téma, na kterém participuje Komora 

záchranářů ZZS ČR, je specializační vzdělávání záchranář pro urgentní medicínu. Mezi záchranáři se 

již pohybují první specialisti, ale jejich zařazení do systému poskytované neodkladné přednemocniční 

péče ještě není zcela vyřešeno. Nicméně v rámci reakreditace tohoto specializačního programu již byly 

ze strany komory vzneseny připomínky. Dalším současným problémem je návrh zákona nahrazujícího 

zákon č. 96/2004 Sb., kde naší snahou je zrušit dvojkolejnost vzdělávání a udržet pozici 

zdravotnického záchranáře v nemocnicích na odděleních urgentního příjmu a ARO.  

 

 

        Mgr. Josef Škroch 

       Viceprezident Komory záchranářů ZZS ČR 

            josef.skroch@komorazachranaru.cz 
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SPINÁLNÍ PORANĚNÍ V RÁMCI POLYTRAUMATU 
 

Ondřej Král, Jiří Bílek 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta 

 

 

Anotace 

Závažné trauma představuje hlavní příčinu úmrtí u 

pacientů v produktivním věku. Obecně nejčastější 

příčinou závažného traumatu jsou nehody v 

dopravních prostředcích, ať už se jedná o osobní 

automobily, motocykly, nebo dopravní prostředky 

pro hromadnou dopravu. Na jedné straně máme 

skupinu lidí, kteří závažnému a rozsáhlému traumatu 

podlehli, na druhé straně máme však skupinu lidí, kteří se z takového zranění zotavili, mají však 

doživotní následky, ať už psychické nebo fyzické. Mezi nejhorší doživotní následky z mého pohledu 

patří poranění páteře, kdy pacient ochrne na určitou část těla. Takový pacienti jsou velmi limitováni 

v běžném životě, nebo jsou dokonce připoutáni na nemocniční lůžko. V těchto případech se stávají 

zátěží nejen pro své okolí, ale i pro celou společnost.  

Bakalářská práce na téma „Spinální poranění v rámci polytraumatu“ pojednává o problematice 

výskytu poranění míchy a páteře u závažných traumat. 

Úvodní kapitoly práce se věnují obecné problematice polytraumatu. Následuje nutné minimum z 

anatomie míchy a páteře. Další kapitoly popisují úrazové mechanismy, možná zranění páteře a míchy, 

postup na místě nehody a diagnostiku spinálního poranění.  

Praktická část bakalářské práce je retrospektivní analýza zdravotnické dokumentace z urgentního 

příjmu Fakultní nemocnice Ostrava za léta 2013-2015. Analýza zjišťuje počet přijatých pacientů se 

vstupní diagnózou T. 07 polytrauma. U těchto pacientů byly dále zkoumány faktory: datum příjmu, 

pohlaví, věk, přítomnost spinálního poranění, přítomnost neurologického deficitu, postižený úsek 

páteře, nejčastější příčiny úrazů, porovnání vstupní symptomatologie a nálezu na CT vyšetření. 

 

 
         Ondřej Král 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů 

Studen oboru Zdravotnický záchranář 

             Ondrej.kral21@gmail.com 
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VYUŽITÍ PŘÍSTROJŮ MECHANICKY ASISTOVANÉ NEPŘÍMÉ SRDEČNÍ 

MASÁŽE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI  

 
Lukáš JOHN, DiS.1,3, PhDr. Renáta Zoubková2,3  

1Zdravotnická Záchranná služba Olomouckého kraje, lucas.john@email.cz 

3Ostravská univerzita v Ostravě 

2KARIM FN Ostrava, renata.zoubkova@fno.cz 

3Ostravská univerzita v Ostravě, renata.zoubkova@osu.cz 

 

Anotace 

 

Na náhlou zástavu oběhu umírá v Evropě každý rok 

700 000 osob. V nemocnicích náhlá zástava oběhu 

postihuje 1-5 pacientů na 1000 přijatých. Ve chvíli 

kdy dojde k této situaci, je klíčové neprodleně 

přivolat pomoc a zahájit neodkladnou resuscitaci. 

Nedílnou součástí neodkladné resuscitace je nepřímá 

srdeční masáž, která nahrazuje přečerpávací funkci 

srdce a dodává tak myokardu, mozku a ostatním 

orgánům drahocenný kyslík. Kvalitně prováděná 

nepřímá srdeční masáž zvyšuje perfuzi krve životně důležitými orgány, a zvyšuje tak šanci na obnovení 

spontánní srdeční akce a na definitivní přežití postiženého. Důležitost kvalitně prováděné srdeční 

masáže byla prokázána mnoha studiemi. Díky tomu vznikla myšlenka provádět nepřímou srdeční 

masáž za pomocí přístroje, který bude srdeční masáž provádět neunavitelně a se stále stejnou kvalitou. 

Tato myšlenka dala vzniknout přístrojům pro mechanicky asistovanou nepřímou srdeční masáž, které 

jsou dnes již nedílnou a nepostradatelnou součástí mnoha výjezdových posádek Zdravotnické 

záchranné služby a mnoha pracovišť urgentních příjmů v celé České republice.  

Praktická část bakalářské práce se zabývala celorepublikovým srovnáním přístrojového vybavení 

Zdravotnických záchranných služeb České republiky přístroji mechanicky asistované nepřímé srdeční 

masáže. Dále byla porovnána úspěšnost KPR na Zdravotnické záchranné Službě Olomouckého kraje 

na Územním odboru Olomouc při využití přístrojů pro mechanicky asistovanou nepřímou srdeční 

masáží s zevní srdeční masáží prováděnou manuálně. 

Data byla získána dvojím způsobem. Pro celorepublikové srovnání přístrojového vybavení ZZS 

přístroji pro mechanicky asistovanou nepřímou srdeční masáž bylo zvoleno dotazníkové šetření. V 

tomto šetření byla oslovena ředitelství 14-ti krajských ZZS s žádostí o vyplnění dotazníku. Odpovědi 

byly získány ze všech krajů. Do dotazníkového šetření nebyly zařazeni smluvní partneři ZZS pro jejich 

omezené možnosti a minimální pokrytí. Pro průzkum porovnání úspěšnosti KPR na Zdravotnické 
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záchranné službě Olomouckého kraje na Územním odboru Olomouc byl zvolen sběr dat ze 

zdravotnické dokumentace, respektive z elektronického systému Profia, který slouží pro elektronickou 

evidenci a editaci výjezdové činnosti. Data byla získána za rok 2014, kdy bylo na Územním odboru 

Olomouc realizováno celkem 17747 výjezdů ZZS. Z těchto výjezdů byly následně vybrány výjezdy, u 

kterých bylo v systému Profia označeno provedení KPR a byla z nich získána další potřebná data. 

Následně byla získaná data zpracována popisnou statistikou tabelárně a graficky. 

Výsledkem bylo zjištění, že 12 krajských ZZS má ve své výbavě alespoň jeden přístroj pro mechanicky 

asistovanou nepřímou srdeční masáž. Dále bylo zjištěno, že přístroje pro mechanicky asistovanou 

nepřímou srdeční masáž jsou nejčastěji umisťovány do prostředků R-V a RLP. Výsledkem porovnání 

úspěšnosti KPR při využití přístrojů mechanicky asistované nepřímé srdeční masáže se srdeční masáží 

prováděnou manuálně bylo zjištění téměř stejné míry primární úspěšnosti KPR s předáním pacienta 

do zdravotnického zařízení. 

 

Bc. Lukáš John, DiS. 

ZZS Olomouckého kraje 

lucas.john@email.cz 
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„DROGY A MĚSTO OSTRAVA“  

Hana Samková, Jan Aufart 

 

 

Prezentace „Drogy a město Ostrava“ poskytuje 

základní informaci o výskytu indicií nasvědčujících 

konzumaci a výrobě zakázaných návykových látek na 

různých místech města Ostravy. Samotná prezentace 

vychází ze stejnojmenné bakalářské práce Bc. Hany 

Samkové a stručně shrnuje její obsah a závěry. 

Zdrojem použitých dat jsou vybrané statistické údaje 

složek zabývajících se drogovou problematikou z 

různých hledisek, tedy Policie ČR, Městské policie 

Ostrava, Renarkon o. p. s., ACCENDO o. p. s., přičemž hlavním cílem bylo vyhodnocení a následné 

porovnání získaných dat za období let 2008 – 2013. 

 

 

Ing. Jan Aufart 

jan.aufart@osu.cz 
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OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ NA ZZS 

Lukáš Růžička, Pavlína Blahutová 

Popáleninové centrum JIP, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

 Práce je zaměřena především na popáleninové úrazy u dětí do 

15-ti let věku. Převážná většina těchto úrazů je způsobena 

nedbalostí rodičů a také zvědavostí dětí, což je jejich přirozený 

vývojový faktor. Práce obsahuje epidemiologické  údaje o 

popáleninových úrazech u dětí, kteří byli hospitalizováni na 

Popáleninovém centru Fakultní nemocnice v Ostravě v letech 

2012-2014  a porovnání s lety 2005 až 2007,  zda došlo k 

úbytku těchto úrazů i třeba díky medializaci některých případů. 

Popálením je přibližně postiženo asi 1% obyvatel ČR 

ročně. Celých 97% popáleninových úrazů je léčeno v ambulancích a jen 3% potřebují hospitalizaci. 

Postižení dětí představuje 36% z celkového počtu zraněných pro termický úraz. Tyto termické úrazy 

postihují lidi všech sociálních skupin a věkových kategorií. Závažné termické úrazy, i přesto že nejsou 

příliš časté, mají velký osobní a socioekonomický dopad. Hlavním cílem  práce je zmapovat výskyt 

popálení u dětí do 15-ti let věku ve sledovaném období 2012 – 2014 a zjistit zastoupení pohlaví dětí 

se závažným termickým úrazem, zjistit věkové rozložení dětí se závažným termickým úrazem a 

zhodnotit mechanizmy úrazu, nejčastější rozsah, lokalizaci a prostředí, ve kterém úraz nastal.  

Z informací a dat, které byly získány vyplývají tyto výsledky: v poměru k dospělým tvoří děti asi 36% 

všech úrazů, mezi hospitalizovanými je vyšší počet chlapců než dívek, více než 2/3 hospitalizovaných 

dětí spadá do věkové kategorie 0-3 let, nejčastějším mechanizmem úrazu je opaření horkými 

tekutinami, popálení vzniklá hořením mají největší průměrný rozsah, většina ploch má hluboký 

charakter a operační léčba bývá nutná ve většině případů, opaření je nejčastěji lokalizováno na dvou 

místech, většina ploch je povrchního charakteru, nejčastěji vzniká úraz v domácím prostředí, ve 

většině případů je vždy popálena jedna z končetin, nejčastější rozsah popálenin je do 5% povrchu těla, 

operováno bývá přibližně každé 7 přijaté dítě.  
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