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Přednemocniční  urgentní péče 

 

 
ZEMANOVÁ, P.          Záchranka- tísňové volání nové generace 

  

 

GORNÝ, M. 
Zařazení dispečerů do výjezdových skupin                  

aneb obohacení operačního řízení  

MATOUCH, P. 

ŠKROCH, J. 
Paralelní versus sériový způsob příjmu tísňové výzvy 

PSENNEROVÁ, S. 

ŠTĚPÁNOVÁ, P. 

MIKESKOVÁ, M. 

SKULINOVÁ, B. A TÝM 

Týmová spolupráce 

 

PSENNEROVÁ, S.; 

 

Bod krize, bod spolupráce 

LANG, L. Úmrtí nahlášené na tísňovou linku 
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ŠTĚPÁNOVÁ, P. 
Bezpečnost zdravotníků- poranění ostrým předmětem 
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Airbag systémy v lavinovej záchraně 
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PSENNEROVÁ, S. 

BIJOK, M. 
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Nemocniční urgentní péče 
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Příběh zablokovaného srdce 

 

 

BIJOK, M. 
 

Ne vždy je to CMP 

LAPČÍKOVÁ, E 

VAVROŠOVÁ, J. 
Synrom CAN- týrání nebo zanedbávání? 

 

VYLÍČILOVÁ, A. 
  

Přežil svou smrt a jak to bylo dál? 
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NYTRA, I. 

JAROŠOVÁ, D. 

ZELENÍKOVÁ, R. 

Multikulturní péče na JIP v Evropě 

 

BOCKOVÁ, S. 

MAREČKOVÁ, J. 

BLAHUTOVÁ, P. 

Sesterská diagnostika neefektivního dýchání 

na intenzivním pracovišti  

 

SKULINOVÁ,  B. 

BLAHUTOVÁ, J. 

 

Stres na urgentním příjmu a jak s ním zatočit? 

 

KONEČNÝ, J. 

URBANCZYK, T. 

 

Průnik industry 4.0 v medicíně 

 

Studentská práce 

 

 

MUČKOVÁ, Z. 

ŠVEC, P. 

NYTRA, I. 

 

Problematika pacientů s delirantním stavem na 

pracovišti intenzivní medicíny 
  

 

SWIERCZYNOVÁ, J. 

ŠTĚPÁNOVÁ, P. 

 

Akutní stavy u dětí 

 

 

HORÁČKOVÁ, N.                 

DZUBOVÁ, M. 

 

Transplantace stolice 

 

BĚČÁKOVÁ, A. 

BOCKOVÁ, S. 

 

 

 

Syndrom vyhoření u sestar na pracovištích intenzivní péče 

VUOVÁ, Z. 

BOCKOVÁ, S. 

Dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče na standartním 

oddělení a pracovišti intenzivní péče 

TOMAN, D. 

BLAHUTOVÁ, P. 

Edukace první pomoci na základních školách 
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ZÁCHRANKA- TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ NOVÉ GENERACE 
Pavlína Zemanová  

Aplikace Záchranka, z.ú. 

 

Anotace 

Mobilní aplikace pro podporu Zdravotnické záchranné 

služby je významným pomocníkem záchranářů. Systém 

“chytrého” volání na linku 155 nejen že pacienta spojí s 

operačním střediskem, zároveň odesílá důležitá data o 

poloze volajícího či jeho zdravotní profil. Aplikace byla 

v České republice spuštěna před rokem a významně 

pomáhá urychlit náběr tísňové výzvy, tedy i příjezd 

posádek na místo události. Během prvního roku provozu bylo pomocí aplikace přijato více než 7 000 

tísňových volání a zahájeno více jak 750 výjezdů. Současně bude na jaře tohoto roku stejná aplikace 

zprovozněna také v sousedním Rakousku, což dále pomůže přeshraniční spolupráci.  

  

        Pavlína Zemanová 

         pavlina.zemanova@vodafone.com 
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ZAŘAZENÍ DISPEČERŮ DO VÝJEZDOVÝCH SKUPIN ANEB OBOHACENÍ 

OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ 

Martin Gorný 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Příspěvek je orientován na zařazení dispečerů 

operačního střediska Zdravotnické záchranné služby 

Moravskoslezského kraje do výjezdových skupin v rámci 

jednotlivých výjezdových stanovišť. Autor se snaží 

nastínit současný stav aktivace původní myšlenky a její 

realizace do praxe prostřednictvím absolvování 

adaptačního procesu dispečery. Součástí příspěvku je 

komparace současného stavu existence tzv. výjezdových dispečerů v rámci jiných Krajských 

zdravotnických operačních středisek v České republice. 

 

Krajské zdravotnické operační středisko Moravskoslezského kraje (dále jen KZOS MSK) je centrálním 

pracovištěm, mezi jehož nejdůležitější úkoly patří zpracování tísňových výzev a dále koordinace 

jednotlivých výjezdových skupin. O kvalitní poskytování přednemocniční neodkladné péče se KZOS 

MSK snaží od začátku svého fungování v roce 2010, a to i prostřednictvím erudovaných operátorů a 

jejich periodického vzdělávání. V rámci rozšíření jejich kvalifikace se již tehdejší vedoucí dispečinku 

Dan Jančata, snažil o zařazení dispečerů do výjezdových skupin v rámci úvazku. Zvažovaná úvaha byla 

po schvalovacích procesech prakticky zrealizována na počátku roku 2017. Stimulem byl aktivní zájem 

dispečerů o výjezdovou činnost ve snaze zachování a aktivního rozšiřování dosažených znalostí a 

dovedností, rovněž s cílem zlepšení kontaktu mezi dispečery a posádkami. Významným prvkem 

realizace byla i možnost získání oboustranného úhlu pohledu, a tedy obohacení dispečerské i výjezdové 

zkušenosti. Nepopíratelné je i motivování dispečerů a snaha o eliminaci jejich možného budoucího 

odchodu.  

Monitorace současného stavu u ostatních KZOS ČR vedla k překvapivému zjištění, že pouze ve 3 

krajích mají výjezdové dispečery v plném úvazku. V osmi krajích mají dispečery pouze na dohodu o 

pracovní činnosti a ve dvou krajích výjezdová činnost možná není. V současnosti pracuje na operačním 

středisku ZZS MSK 40 dispečerů, z nichž je bez školitele zařazeno do výjezdových skupin 5 dispečerů. 

Adaptační proces (dále jen AP) probíhá u sedmi dispečerů, z toho je 5 dispečerů bez výjezdové 

zkušenosti a 2 dispečeři tuto zkušenost mají. Z důvodu možností školitelů ZZS MSK a kapacitních 

Klíčová slova 

 Výjezdový 

dispečer, úvazek, 

adaptační proces. 
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možností operačního střediska je dalších 6 dispečerů ve fázi čekání na zařazení do AP a 2 z nich mají 

v rámci usnadnění a urychlení AP podepsanou dohodu o pracovní činnosti jako NZP. Po dohodě 

s hlavním školitelem Mgr. Petrem Jaššem, MBA, byl AP rozdělen na tzv. zkrácenou formu, která je 

možná u dispečerů s výjezdovou zkušeností. Ostatní dispečeři musí projít plnou formou AP.  

Výstupem současného snažení by mělo být získání 18-ti výjezdových dispečerů. V součinnosti s AP 

jsou dispečeři, dle vnitřní směrnice o OPP, vybavováni ochrannými pracovními pomůckami. Do 

budoucna se zároveň zvažuje, v případě zájmu výjezdových zaměstnanců, o jejich zařazení na pozici 

call- taker. 

 

 

 

 

 

                                                                              Martin Gorný, DiS. 

         ZZSMsK 

         martin.gorny@zzsmsk.cz 
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PARALELNÍ VERSUS SÉRIOVÝ ZPŮSOB PŘÍJMU TÍSŇOVÉ VÝZVY 

Petr Matouch1,2, Josef Škroch1,2 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta,  

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů1, 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.2 

 

Anotace 

Správný příjem a vyhodnocení tísňové výzvy je základním 

předpokladem pro kvalitní operační řízení systému 

přednemocniční neodkladné péče. Paralelní i sériový způsob 

příjmu tísňové výzvy mají svá pozitiva a negativa. Z pohledu 

operačního řízení i samotného provozu výjezdových skupin 

je největším rizikem ztráta potřebných informací. 

 

Při příjmu a vyhodnocení tísňové výzvy na zdravotnickém operačním středisku zdravotnické záchranné 

služby jsou využívány dva základní procesní režimy práce – paralelní a sériový. V rámci paralelního 

režimu práce je call-takerem i dispečerem operačního řízení jedna osoba a takto funguje několik „vedle 

sebe“ umístěných pracovišť. U sériového režimu příjmu a vyhodnocení tísňové výzvy rozlišujeme 

pracoviště call-takera a pracoviště dispečera operačního řízení. U rozsáhlých aglomerací, velkého 

množství událostí a vysokého počtu výjezdových skupin je s výhodou užívána kombinace výše 

uvedených způsobů práce – sériově paralelní procesní režim práce zdravotnického operačního střediska. 

Mezi výhody paralelního režimu řadíme zejména minimální riziko ztráty informace získané při příjmu 

tísňového volání a při předání výjezdové skupině. Nevýhodou je ztížená koordinace více výjezdových 

skupin současně, potřeba zvýšené komunikace mezi operátory při plánování dalších činností 

výjezdových skupin. U sériového režimu je výhodou snadnější koordinace zdrojů, kdy jsou všechny 

požadavky na výjezdové skupiny soustředěny na pracovišti operačního řízení a osoby zajišťující call-

taking nejsou nadměrně zatěžovány provozními informacemi. Nevýhodou zůstává riziko ztráty 

informace z důvodu nedokonalé formalizace. 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. historicky pracovala v paralelním procesním 

režimu práce zdravotnického operačního střediska. V souvislosti s modernizací pracoviště a zavedením 

nového softwaru byl režim práce změněn na sériový. V příspěvku je vyhodnocen přechod na nový režim 

Klíčové slova 

Zdravotnické operační 

středisko, operační 

řízení, příjem tísňové 

výzvy, záchranná služba 
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způsobu příjmu a vyhodnocení tísňové výzvy, identifikovány nejčastější problémy a způsoby jejich 

řešení. 

 

Pužitá literatura 

FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 8. vydání. Praha: Ondřej 

Franěk, 2015. ISBN 978-80-905651-1-1. 

 

 

         PhDr. Petr Matouch 

         Ostravská univerzita 

Lékařská fakukta 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

LF Ostravská univerzita 

         petr.matouch@osu.cz 
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TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE 

  
Sabina Psennerová1 

Pavlína Štěpánová2, Blanka Skulinová3, Marcela Mikesková4 a týmy 

1,2Ostravská univerzita, Lékařská fakulta,  

Katedra intenzivní medcíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 
3 Fakultní  nemocnice Ostrava 

4 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 
 

 Anotace 

Pacient nastupující dlouhou cestu zdravotní péče je 

vystaven nikoli jednomu týmu, ale hned několika týmům, 

kteří se podílejí na jeho péči. Několik týmů podílejících 

se na společném cíli by se dalo považovat, zaurčitých 

okolností, za jeden tým. Především tam kde společným 

jmenovatelem je dobro a zdraví pacienta. I v tomto 

velkém počtu zainteresovaných zdravotnických profesí s různou odborností by mělo dojít ke shodě. Proč 

to někde jde lépe a jinde se setkáváme s problémy? A kdo problémy způsobí, je výsledkem praktické 

ukázky tohoto příspěvku. 

Příspěvkem je ztvárnění úspěšné a méně úspěšné varianty předávání pacienta posádkou zdravotnické 

záchranné služby (dále jen ZZS)ve zdravotnickém zařízení. Jednotlivé dílčí týmy v naší ukázce tvoří 

část: 

- přednemocniční (Zdravotnická záchranné služby Moravskoslezského kraje). 

- příjmové ambulance Fakultní nemocnice Ostrava (ambulance interní, chirurgická, 

traumatologická, urgentní příjem). 

- oddělení anesteziologicko-resuscitační (FNO – KARIM). 

V lednu 2017 proběhlo krátké dotazníkové šetření zaměřené na problematiku komunikace mezi 

jednotlivými mezioborovými týmy. Následovala rozprava k výsledkům a další fáze šetření, kdy 

jednotlivé týmy měli možnost vzkázat ostatním, co by v péči o pacienta i komunikaci ocenili.  

Z materiálů výše zmíněných byl vytvořen scénář, následně nastudován jednotlivými týmy a 

interpretován. 

Níže je shrnuta základní problematika a příčina sporu jednotlivých týmů. 

Klíčové slova 

Komunikace, týmová 

polupráce,  souhra týmu, 

zdravotnický tým 
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Ukázka vzkazů ze ZZS: 

- trochu kolegiality by neškodilo. My ty pacienty sami nevyhledáváme. 

- traumatologie a chirurgie MNO palec nahoru. Super spolupráce a nikdy žádný problém, 

centrální příjem FNO to už je horší, ale ve většině případů to taky jde... ale všem bych chtěl 

vzkázat, že my si ty pacienty taky nevybíráme, tak ať se zamyslí... 

- FN většina sester nechává předávat výjezd lékaři i když není důvod. 

- při předávání pacienta se dohadovali lékáři přímo před pacientem ke komu patří. 

- Klasika. Pokud pacient má více zdravotních obtíží, tzv.multidiagnoza, tak má záchranář(ka) 

zaděláno na obtíže, že bude jezdit po špitále 2 hodiny a pacienta prostě neudá, nezbývá nic 

jiného, než po několika návštěvách ambulancí (argument, že záchranka může být potřeba 

jinde, třeba u dusícího se dítěte... zdravotníky na ambulaních vůbec nezajímá...FNO a v 

menší míře MNOF) se "nas*at" a "slušně" jim říct, že se už nikde nehnete a pacienta si musí 

převzít. Zázračná formulka, která nás velmi často dostane z problémů..."Tak mi do 

výjezdového záznamu napiště, že si pacienta nepřebíráte a podpis lékaře" energicky 

nepříjemná odpověď lékaře "Tak ho teda tady nechte"... 

- vážím si práce sester na příjmové interní ambulanci, které trvale dělají prostředníka mezi 

námi, posádkou záchranky a mnohdy velmi nepříjemným lékařem… 

Ukázka vzkazů z KARIM (určeno pro pracoviště UP): 

- někdy přijdou bez CVK. 

- nemají  zavedenou NGS. 

- vasopresory proplachují  Ringrem ve společném vstupu. 

- často fixační límec je znečištěný. 

Ukázka vzkazů z urgentního příjmu na KARIM: 

- sestry na ORIMech nechápou práci na urgentu, někdy je na hale více pacientů při 

minimálním počtu personálu (noční-2 sestry + ošetřovatel) a jsou naštvané, dělají obličeje, 

nebo později rozhořčeně telefonují, když se něco nestihne dle jejich představ. 

- často se stává, že neposlouchají předávku sestry z urgentu a pak telefonují co a jak bylo-i 

když je   vše zapsáno v „šokáči“. 

- některé sestřičky se urputně dožadují sepsání cenností, které ale dle VŘA nepatří do cenností, 

pak volají na halu a jsou problémy(peněžní částka do 1 tisíce korun apod.). 
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- po příjmu pacienta na ORIM jakýkoliv a předání pacienta už veškerou práci a 

dokumentaci(překlad apod.) dělá CLINICOMová služba-taky často personál ORIMu neví. 

- sekundární převozy pacientů nejdou přes urgent, pokud je to tak vyžadováno, musí se o tom 

domluvit lékaři a informovat všechny zúčastněné sestry, nejsme líní, jen nevíme o tom že u 

pacienta je ještě požadováno např. CT, nebo nějaké vyšetření. Pak jsou spory, telefony, 

nevraživost, a je to zcela zbytečné. 

Jak to určitě nepůjde…? 

„Tým si připadá neomylný a kritizuje jen ostatní týmy…“ (Kolajová, 2006). 
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    BOD KRIZE, BOD SPOLUPRÁCE 

Sabina Psennerová 

 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 

Katedra intenzivní medcíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

 

Anotace 

Týmová spolupráce je běžnou součástí našeho života a to 

mimořádně závažnou. Zřejmě ani nedomýšlíme negativní 

vlivy nedostatečné a špatné pracovní komunikace a 

spolupráce. Pracovní prostředí pro nás znamená cca 252 

pracovních dnů ročně. Práce pro nás není jen čas 

strávený v zaměstnání, ale i domácí prostředí, které je 

často svědkem našich pracovních úspěchů či neúspěchů. 

Týmová spolupráce se pro nás stává zdrojem energie, ale také prostor, který nás vyčerpává a narušuje 

naše duševní zdraví. 

 

Tým a skupina. Chceme být součástí týmu, ale možná jsme jen pracovní skupina. Ve skupině probíhá 

komunikace zčásti skrytě, jednnotlivci si konkurují navzájem, motivace přichází zvenku. Tým 

komunikuje vždy otevřeně, je konkurenční pro všechny ostatní (jen ne sobě navzájem), má vlastní 

motivaci (prostě, chtějí), organizace je jasná a závazná. 

Tým není dán pouze společným cílem, ale i vzájemnou závislostí. Základní pilíře úspěšného týmu tvoří: 

Zkušenost- důležitý pojem, ten nás vždy posunuje o level výše. Tým víc ví. V týmu není potřeba se 

zeptat, když nevím…hodně úhlů pohledu více možných řešení. 

Společný cíl- neptám se co je dobré pro mě, co je dobré pro pacienta. Společné nápady…máme zadaný 

cíl…hledáme cestu. 

Kompromis- krajní postoje, názory vyrovnáváme kompromisem (jediné východisko v týmu) = 

rovnováha. 

Formální funkce týmu naplňuje  koordinaci činností, podnícení myšlenky, řešení složitých úkolů. 

Neformální pro nás znamená uspokojení vlastních potřeb a mnohdy i větší cenu, přátelství. 

Náš tým si většinou netvoříme. Naše týmy jsou sestaveny pro určitý úkol nadřízenými. Nejednou je to 

náhodné uskupení lidí, kteří splňují požadavky profesní či nadřízených. Jedná se o první fázi tvorby 

týmu, kdy se skupina formuje. V druhé fázi, fázi orientace, prochází skupina realizací cíle. Zhodnotí si 

kompetence, schopnosti, ujasní si postavení. Rozdělí úkoly… Mají všichni členové týmu svůj důležitý 
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úkol? Tak můžeme být tým. Tým je třeba udržet. Trvale aktivovat, zajistit tréninková opatření. Jakákoli 

změna členů týmu, může znamenat jeho rozpad a začátek nového snažení. 

Tým tvoří různé role a každý jich může zastávat několik např. konceptor, koordinátor, pracant, inovátor, 

hodnotitel aj. Mezi nežádoucí v týmu můžeme zařadit vzteklouny, útočníky, dezertéry aj. 

Správný tým se umí s nežádoucími vlivy, které do spolupráce vstupují vyrovnat. Je pochopitelné, že 

mnohdy za maskou vzteklouna je osoba s osobním problémem po několika nočních směnách bez dávky 

kvalitního spánku. 

Výsledky šetření vycházejí z dotazníku, který byl distribuován v lednu 2017 posádkám ZZS MSK. 

V šetření hodnotí záchranáři vlastní tým, dále spolupráci s jednotlivými navazujícími týmy 

zdravotnických zařízení.  

Při hodnocení vlastního týmu je rozhodně spokojeno 30 % zaměstnanců, 70 % spokojeno.  63 % 

respondentů se cítí být rozhodně členem týmu, na své kolegy se může spolehnout. 

Faktor ovlivňující výkon při profesi záchranáře respondenti uváději nejednoznačně položky: teplo a 

chlad; světlo, šero,  tma; velikost prostoru pro zajištění pacienta; složení týmu ve výjezdové posádce; 

charakter výjezdu; spolupráce se zdravotnickým zařízením; spolupráce se zdravotnickým operačním 

střediskem. 

Tab 1 uvádí hodnocení pocitů psychické zátěže v jednotlivých fázích výjezdové aktivity. Řazení 

jednotlivých položek znamená 1=minimální zátěž, 7=maximální zátěž 

Tab 1 Pocit psychické zátěže ve výjezdové aktivitě 

Pocit psychické zátěže ve výjezdové aktivitě 

Důležitost  Možnosti odpovědí 

2,5 výzva k výjezdu. 

3,5 směřování pacienta. 

3,9 předávání pacienta ve zdravotnickém zařízení. 

1,9 komunikace se zdravotnickým operačním 

střediskem. 

3,5 komunikace s pacientem, rodinou. 

1 komunikace a spolupráce v rámci výjezdové 

posádky. 

3,7 diagnostika, ošetření pacienta. 
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Volné odpovědi byly řazeny do dvou položek: konkrétní případy z praxe a zkazy pro zaměstnance 

zdravotnických zařízení. V těchto položkách vidíme jednoznačnou shodu problému, kterou můžeme 

členit: 

- nevhodné chování v mezioborových týmech, v přítomnosti pacienta. 

- nevhodné chování v týmu, v přítomnosti pacienta. 

- nevhodné chování vůči pacientovi. 

Náš společný cíl se stává našim společným nástrojem při řešení týmového konfliktu. 

 

Together Everybody Achieves More 

Společně dosáhneme víc… 
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ÚMRTÍ NAHLÁŠENÉ NA TÍSŇOVOU LINKU 

  
Ladislav Lang 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

                    Anotace 

Správná reakce zdravotnického operačního střediska a 

posádek ZZS MSK v případech oznámení nálezu těla 

zemřelého na tísňovou linku je nezbytným předpokladem 

funkčnosti přednemocniční neodkladné péče. Rozpoznat 

a vyhodnotit, zda se jedná o pacienta v bezvědomí nebo 

o zemřelého, je často nelehkým úkolem operátorů 

tísňové linky zdravotnických záchranných služeb. 

Zdravotnická záchranná služba MSK řeší každý rok několik stovek případů úmrtí nebo podezření na 

úmrtí. K zajištění bezpečného vyhodnocení takového tísňového volání, stanovení správné naléhavosti a 

typu posádky byl ve druhé polovině roku 2016 zpracován Metodický pokyn Postup ZOS – podezření na 

úmrtí a Metodický pokyn posádek RZP při indikaci Úmrtí – podezření.  

 Zpracované pokyny vycházejí z aktuálního legislativního rámce, doporučeného postupu č. 19 „Nález 

těla zemřelého“ Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a v neposlední řadě také ze 

zkušeností a možností ZZS. V pokynu pro operační středisko je nyní závazně stanoveno, kdy je vyslána 

lékařská posádka, kdy zdravotnická a také, kdy je možné událost předat lékaři, který zajišťuje 

v Moravskoslezském kraji ohledání zemřelých. 

 Pokyn pro posádky RZP pak definuje postupy a možnosti řešení události přímo na místě výjezdovou 

skupinou, ve které není přítomen lékař. 

 

Ladislav Lang  

zástupce vedoucího ZOS,  

ladislav.lang@zzsmsk.cz,  

Krajské zdravotnické operační středisko 

ZZS MSK, územní odbor Ostrava 

Nemocniční 11/3328 

702 00 Moravská Ostrava 
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BEZPEČNOST ZDRAVOTNÍKŮ – PORANĚNÍ OSTRÝM PŘEDMĚTEM 

Michal Ptáček1,2,3, Pavlína Štěpánová1 

 
1Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

2Klinika infekčního lékařství FNO 
3Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB 

 

Anotace  

Krátké sdělení shrnuje rizika plynoucí z možného 

poranění zdravotníků při poranění ostrým předmětem. 

Pojednává o nejčastějších možných infekčních agens, u 

kterých hrozí přenos po poranění. Shrnuje zásady první 

pomoci po poranění, schéma vyšetřování a kontrol stran 

diagnostiky případné infekce. Orientačně uvádí statistiku výsledků testování poraněných zdravotníků 

v bývalém Severomoravském kraji a stručně shrnuje doporučený postup po poranění. Který by měli 

zdravotníci pracující v přednemocniční i nemocniční sféře ve svém vlastním zájmu znát. 

Zdravotníci jsou během výkonu svého povolání téměř denně vystavováni rizikům poranění ostrým 

předmětem a s tím spojeným nebezpečím nákaz přenosných touto cestou. U některých profesí, jejichž 

zástupcům převážně určen tento příspěvek, navíc vstupuje do hry i stres při práci – na urgentních 

příjmech a v přednemocniční péči, jsou zdravotničtí pracovníci často nuceni pracovat pod stresem, ve 

špatném osvětlení, ve veřejných prostorech nebo na ulici a dále se často setkávají s pacienty agresivními, 

neukázněnými a pod vlivem návykových látek.                                                  

Při tomto typu poranění (tj. přenos nakaženou krví) jasně dominují rizika virových hepatitid typu B, C, 

ale i typu A a v neposlední řadě i riziko přenosu infekce virem HIV (nemoc AIDS), dále pak anaerobní 

bakteriální infekce Klostridiem tetani.  

Proti Tetanu a virové hepatitidě B by měli být všichni zdravotníci chráněni vakcinací. Proti virové 

hepatitidě A má každý možnost se očkováním chránit. Proti infekci HIV a virem hepatitidy C zatím 

vakcinace neexistuje. 

Riziko bodného poranění závisí na druhu vykonané práce – nejčastěji k poranění dochází při použití a 

před znehodnocením ostrého předmětu. Podle výsledků prováděných studií jsou nejvíce ohroženou 

skupinou zdravotní sestry, kdy nejvyšší riziko představuje jednorázově použitá injekční jehla, jehla 

intravenózního katétru, chirurgická jehla, ostří skalpelu nebo jiné jehly. Nejúčinnější prevencí vedoucí 

ke snížení rizika bodných poranění jehlou by měla být informovanost o možném riziku nákazy a 
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dodržování hygienicko-epidemiologického režimu a doporučených postupů při manipulaci s ostrým 

materiálem. Dále hrají roli vakcinace, dostupnost kvalitních ochranných pomůcek, procvičování a 

dostatečné osvojení úkolů daným pracovníkem.  

Správné používání osobních ochranných pomůcek zdravotnickými pracovníky a jejich dostupnost by 

měla být mezi zdravotníky naprostou samozřejmostí. Mezi osobní ochranné pomůcky pracovníků 

manipulujících s krví patří zejména rukavice, plášť, brýle, maska a obecně pomůcky minimalizující 

riziko poranění (např. bezpečnostní periferní kanyla se zakončením s ochranou proti poranění, box na 

ostrý materiál s tvrdým obalem, …). Nepoužívání osobních ochranných pomůcek představuje hazard 

zdravotnického personálu, v konečném důsledku při započtení nákladů spojených s vyšetřováním 

poraněných, postexpoziční profylaxí a případnou léčbou přeneseného onemocnění se prevence – jako 

jinde ve zdravotnictví - vyplatí.  

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat zdravotníky při užívání osobních ochranných pracovních 

pomůcek.  

Každé případné poranění daného typu je nutno hlásit zaměstnavateli a zaznamenat jej. Toto je v praxi 

značně podceňováno, chápáno pouze jako administrativní záležitost, formalita. Hlášení podpořené 

zápisem je nutno provádět i v případě poranění stážistů, studentů apod. 

Ošetřující lékař ideálně v den poranění poraněné osobě odebere žilní krev k laboratornímu vyšetření, 

které potvrdí absenci choroby před pracovním poškozením. Následné kontrolní odběry po uplynutí 

inkubační doby buď vyvrátí, nebo potvrdí vznik profesního onemocnění.  

Postup při poranění upravuje zejména vyhláška MZ ČR č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním 

nemocem, Metodické opatření MZ ČR č. 7/2000 a dále věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2/2008. 

Ve zkratce je postup při poranění injekční jehlou či ostrým předmětem kontaminovaným krví jiné osoby 

následující: 

 Nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut důkladně vymývat mýdlem a dezinfikovat 

přípravkem s virucidním účinkem.  

 Provést odběr vzorku krve poraněné osoby pro ověření stavu imunity v době poranění (tedy mám 

důkaz, že v době poranění sledovanou nemoc poraněná osoba neměla). 

 Zajistit dle možností vyšetření i u osoby, jejíž krví byla jehla kontaminována (je-li to reálné) – 

cave: nutný souhlas u odběru na HIV. 

 Při profesním poranění hlásit zaměstnavateli – záznam o úrazu. 
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 Očkování či podání specifických protilátek závisí na stavu imunity poraněného a riziku nákazy 

– vyhodnotí lékař provádějící péči o zaměstnance nebo infektolog. V případě reálného rizika 

připadá v úvahu i antiretrovirová profylaxe proti HIV. 

 Po zvážení rizika nákazy lékařem a epidemiologem je poraněný dále vyšetřován během 

inkubační doby možné nákazy ve zvyklých intervalech. Specifické markery možných 

onemocnění je třeba vyšetřovat vždy, i když není předpisem stanoven systém lékařského dohledu 

po poranění kontaminovaném krví jiné osoby.  

Případná vakcinace u profesionálních poranění je hrazena zaměstnavatelem, při prokázaném přenosu 

infekce je tato posuzována jako choroba z povolání. Je však nutný zápis o úrazu/poranění. 

Očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B se provede po poranění injekční jehlou po 

ověření stavu imunity u těch poraněných osob, u kterých vyšetření stavu imunity neprokáže protilátky 

proti virové hepatitidě A nebo pokud hladina anti-Hbs protilátek bude nižší než 10 IU/litr.  

Byť je tento příspěvek určen zejména pro zdravotníky, kde přicházejí v úvahu zejména profesní nákazy, 

v běžné praxi jsou poraněny nejčastěji děti ve věku od 1 do 13 let. Zdrojem jsou zejména injekční jehly 

odhozené narkomany například do pískovišť apod. Pohozené jehly ohrožují také osoby, které provádějí 

veřejně prospěšné práce – např. úklid veřejných prostranství, dopravních prostředků, dokonce i 

správních budov. Nebezpečí představují i krví kontaminované nástroje při manikúře, pedikúře, 

akupunktuře nebo tetování či piercingu. Pro úplnost dodávám, že další případný přenos může nastat při 

užívání společných potřeb na holení, zubních kartáčků a všechny předměty, na nichž může ulpět 

mikroskopické množství krve, dále přenos pohlavním stykem, nástrojem, transfúzí a přenos vertikální - 

z nemocné matky na novorozence.  

Míra rizika nákazy je rozdílná a závisí na hloubce poranění, množství kontaminované krve, či jiného 

biologického materiálu, a infekčnosti pacienta (u virových infekcí jde o takzvanou virémii či virovou 

nálož), a proto je rozdílný postup u poranění zdravotníka, u neprofesionálního poranění injekční jehlou 

nebo u oběti úmyslného poranění nebo sexuálního zneužití. Je třeba zvážit riziko, které hrozí poraněným 

v případě, že jehlu použila infikovaná osoba. Časový faktor je velmi významný – doba, která uplynula 

od použití jehly narkomanem do poranění oběti.  

Základem zůstává prevence: maximální možná proočkovanost, dodržování bezpečné práce a používání 

osobních ochranných pomůcek. V případě poranění pak správně poskytnutí první pomoc, zaznamenání 

poranění a dále docházení k dispenzarizujícímu lékaři. 
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OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SIL A PROSTŘEDKŮ 

  

Petr Matouch1.2, Marek Smetanna1 

1,2 Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
1 Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 
    Anotace 

Problematika nedostatku lékařů pro zajištění 

výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci je 

řešena napříč jednotlivými poskytovateli 

zdravotnické záchranné služby. V rámci výzkumu 

k disertační práci jsou připravovány modely 

k optimalizaci fungování systému jako celku 

s cílem udržení dostupnosti lékařské péče v místě 

události ohrožení života a zdraví. 

Přednemocniční neodkladná péče je zajišťována v České republice zajišťována poskytovateli 

zdravotnické záchranné služby pomocí výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a rychlé 

zdravotnické pomoci. Mezi lékařské výjezdové skupiny řadíme i posádky letecké záchranné služby a 

rendez vous. 

V mediích je stále častěji prezentována, jak ze strany Asociace zdravotnických záchranných služeb, tak 

od samotných poskytovatelů záchranné služby, aktuální hrozba nedostatku lékařů ve výjezdových 

skupinách. Způsob řešení problematiky jednotlivými poskytovateli je zpravidla totožný – nábor nových 

lékařů v do pracovního poměru i na dohodu o pracovní činnosti. Další alternativou řešení je převedení 

lékařské výjezdové skupiny na nelékařskou. Tento způsob řešení je ne vždy kladně přijímán ze strany 

široké veřejnosti a vyžaduje ze strany poskytovatelů záchranné služby důslednou informační kampaň 

s cílem sdělení, že nedojde ke zhoršení poskytované péče. 

V příspěvku je popisován zvolený způsob řešení výzkumného problému – optimalizace fungování 

zdravotnické záchranné služby jako celku. Cílem práce je mj. po stanovení a vyhodnocení indikátorů 

zachování možnosti dostupnosti lékařské péče na místě události v systému přednemocniční neodkladné 

péče. 

         PhDr. Petr Matouch 

         Ostravská univerzita 

Lékařská fakukta 

Klíčové slova 

Zdravotnická záchranná 

služba, výjezdové skupiny, 

optimalizace systému. 



 
 

27 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

LF Ostravská univerzita 

         petr.matouch@osu.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

AIRBAG SYSTÉMY V LAVINOVEJ ZÁCHRANE 

  

Karol Korhelík 1,2 

1Ústav zobrazovacích metod, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 

2Horská záchranná služba, Oblastné stredisko Malá Fatra. Horská oblasť Kysuce  

 

Anotace 

Práca sa zaoberá aktívnymi prostriedkami lavínovej 

záchrany so zameraním na airbag systémy používané 

v  horskej záchrannej službe. Hlavným cieľom je 

porovnanie technických riešení jednotlivých systémov 

s ohľadom na využiteľnosť v lavínovej záchrane 

a fyzikálne princípy  uplatňujúce sa pri interakcii 

lavíny a aktivovaného airbag systému. 

Úvod 

Posúdenie jednotlivých technických riešení aibag systémov v lavínovej záchrane vychádza z užívateľských 

skúseností záchranárov horskej záchrannej služby. Špeciálne konštrukčné riešenie batohu s nafukovacím 

systémom vakov je v súčasnosti jediným prostriedkom aktívnej lavínovej záchrany. Systém vakov sa nachádza 

umiestnený po stranách batoha, prípadne môže byť lavínový airbag riešený pomocou jedného profilovaného vaku. 

Materiál vakov je zhodný s aibag systémom v automobiloch a je mechanicky značne odolný voči nárazom, 

pričom chráni užívateľa aj pred mechanickým poranením hlavy a krčnej chrbtice, ktoré môže postihnutý utrpieť 

pri páde lavíny. Centrálnu jednotku tvorí tlaková bomba, prípadne alternatívna aktivačná jednotka, ktorú v prípade 

zasiahnutia lavínou  užívateľ aktivuje.  Airbag systémy predstavujú dosiaľ jediný známy prostriedok, ktorý 

výrazne zabraňuje zasypaniu lavínou.   

Počiatky vývoja airbag systémov v lavínovej záchrane 

Prvotná myšlienka airbag lavínového systému siaha do 70. rokoch 20. storočia. Bavorský lesník Josef Hohenester 

pozoroval, že poľovníci ktorý prenášali  ulovenú zver pripevnenú na ramenách ostali po zasiahnutí lavínou na 

povrchu. Josef Hohenester sa uvedenej skutočnosti začal bližšie venovať. Uvedený jav sa dal po fyzikálnej stránke 

vysvetliť princípom inverznej segregácie, kedy objemnejšie telesá majú tendenciu zotrvávať na povrchu lavíny 

(obr.1). Ďalším priekopníkov airbag systémov v lavínovej záchrane bol Peter Aschauer, ktorý patentoval 

Avalanche Balloon Securesystem distribuovaný pod skratkou ABS. Prvý plne funkčný model bol užívateľov 

prezentovaný na veľtrhu ISPO v roku 1985. 
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Obrázok 1 Uplatnenie princípu segregácie objemných telies  

Funkčný princíp airbag systémov 

Jednou z hlavých príčin úmrtí pri zasiahnutí lavínou je udusenie. Úlohou airbag systémov je zabrániť zasypaniu. 

Ide o jedinú aktívnu formu ochrany, ktorá je momentálne k dispozícii. Airbag systém vytvára fyzikálne 

podmienky k tomu aby teleso spoločne s airbagom ostalo na povrchu lavíny. Tečúca snehová masa vyplavuje 

veľkoobjemové telesá na povrch, pretože tieto telesá majú menšiu objemovú hmotnosť ako obklopujúci sneh, 

takže v konečnej fáze po zastavení lavíny ostanú na povrchu. Uplatňuje sa tu fyzikálny princíp inverznej 

segregácie, pri ktorom telesá s väčším objemom majú tendenciu ostávať v lavínovom prúde na povrchu. Airbag 

systémy zaistia aby sa postihnutý lavínou spoločne s airbagom udržal  na povrchu lavíny  po zastavení lavínového 

prúdu. Ďalšou výhodou aktivovaných airbag systémov je ich reflexná farba v kombinácii s veľkou plochou, ktorá 

uľahčuje lokalizáciu pri záchranných prácach v lavíne.  

Základné typy airbag lavínových batohov používaných v Horskej záchrannej službe 

Avalanche Balloon Securesystem (ABS) - systém využíva centrálnu jednotku s dusíkovou tlakovou nádobou. V 

prípade odtrhnutia lavíny musí osoba, na ktorej je batoh pevne upnutý, zatiahnuť za tiahlo. Tiahlom sa uvedie do 

činnosti pyropatróna, ktorá uvoľní uzáver dusíkovej bombičky. Cez dva ventile sa nafúknu oba vaky do objemu 

150 litrov, ktoré zabránia ponoreniu človeka s týmto batohom do lavínového nánosu. Po použití sa vaky dajú 

vyfúknuť, bombička a pyropatróna vymeniť a pripraviť na ďalšie použitie. Medzi nevýhody systému patrí nutnosť 

opakovaného plnenia tlakových nádob zabezpečujúcich aktiváciu.  

 

Obrázok 2 Avalanche Balloon Securesystem (ABS) 
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Snowpulse airbag systémy sú riešené tak,  aby okrem ochrany pred zasypaním poskytovali i mechanickú ochranu 

hlavy a krčnej chrbtice. Ide o kompaktný systém, ktorý je možné opakovane použiť. Čas aktivácie airbagu  je  3 

sekundy. Minimálna teplota pre použitie je  -40°C. Vlastný airbag systém má tlakovú fľašu s možnosťou 

opakovaného plnenia suchým stlačeným vzduchom (3000 psi/20°C ).  

  

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Aktivácia airbagu systému Snowpulse 

Systém JetForce prináša nový princíp aktivácie založený na výkonnom miniatúrnom ventilátore (obr.4), ktorý 

vháňa vzduch do lavínového airbagu a zabezpečí jeho nafúknutie v pribehu 3 až 4 sekúnd. Hlavnou výhodou 

systému je možnosť opakovaného použitia bez nutnosti plnenia tlakových nádob (obr.5).  

                                                              

Obrázok 4 Detail aktivačnej jednotky systému JetForce                        Obrázok 5 Aktivovaný systém JetForce  

Záver 

Airbag systémy v lavínovej záchrane predstavujú aktívny prvok znižujúci riziko zasypania lavínou. Pri výkone 

športovej činnosti v lavínovom teréne nachádzajú aibag systémy uplatnenie ako protektívna pomôcka brániaca 

zasypaniu. V zložkách horskej záchrannej služby slúžia ako nevyhnutný prostriedok individuálnej ochrany pri 

prácach v rizikovom lavínovom teréne.  Hlavné opatrenia na znižovanie rizika zasiahnutia lavínou by sa však 

mali opierať o  metódy lavínovej prevencie a individuálne posúdenie lavínového nebezpečenstva.  

http://www.horskasluzba.cz/data/web/laviny/grafika-laviny/detail-jet-force.jpg
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WORKSHOP - START 

Sabina Psennerová  

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů,  

Ostravská univerzita Lékařská fakulta 

 

 

Anotace 

Správná volba úvodního postupu pro řešení mimořádné 

události znamená správně rozpoznat a odlišit stavy 

akutní s ohrožením života od stavů, kde můžeme pomoc 

odložit bez následku na zdraví či životě postiženého.  

Tento postup dá šanci na přežití maximálnímu počtu 

osob. Primární metodika START ve své jednoduchosti 

patří mezi techniky oblíbené a efektivní. Znalost postupu 

třídění metodikou START patří mezi základní znalosti zdravotnického persoálu v přednemocniční i 

nemocniční urgentní péči. 

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. 

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. Postižený je pak barevně odlišen reflexní páskou. Třídící skupina je 

vybavena pouze základními zdravotnickými pomůckami: pro zajištění masivního krvácení, pro zajištění 

ventilace dětí. Mezi další výkon, který patří do činnosti třídící skupiny patří zajištění vhodné polohy pro 

postiženého. 

Průběh workshopu 

Setkání začíná krátkým shrnutím základních faktů, podstatných v metodice START. Seznamuje 

účastníky s průběhem a použitou dokumentací. Workshop je koncipován jako samostatné 
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sebehodnocení schopností a dovedností při zajištění třídění metodikou START. Je zadaná  simulovaná 

mimořádná událost. 

Výzva: 

V budově Lékařské fakulty došlo k úniku plynu a následnému výbuchu, propadnutí stropu jedné části 

budovy. Na místo vyjíždí HZS, PČR. Počet raněných zatím blíže neurčen. Dle informací volajících 

minimálně 10 osob raněných.  Posádky se na místě hlásí vedoucímu zásahu HZS. Pro nájezd vozidel 

respektují pokynu PČR. 

Účastníci workshopu přistupují k hodnocení jednotlivých stavů na základě předem stanoveného času. 

Pro potřeby akce je vytvořena speciální dokumentace, která umožní samostatné vyhodnocení. 

Na místě je 24 postižených. Postižení je předem stanoveno k zařazení: 8 zelených, 5 žlutých, 7 

červených, 4 černé. 

Po ukončení triage probíhá debriefing k taktice postupu lektorem V další učebně pak samostatně 

účastník realizuje hodnocení správnosti postupu z projekce opatřené číslem pacienta, hodnotami 

základních životních funkcí a fotografií postiženého. 

Výsledky hodnocení budou dále zpracovávány a využity k dalším cvičením a aktualizaci dokumentace 

třídící skupiny. 

 

PhDr. Sabina Psennerová, PhD. 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 

Sabina.psennerova@osu.cz  
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Soutěž je určena studentům studijního oboru Zdravotnický záchranář  

na VoŠ a VŠ v České a Slovenské republice. 

Termín konání: 18. – 20. května 2017 

Místo konání: Hotel Belaria – Hradec nad Moravicí 

 Celodenní etapa bude procházet městem Opava 

Soutěžní týmy: 

 3- členné, 

 první přihlášený tým za vysílající školu bude zařazen do soutěže, každý 

další bude zařazen jako náhradní tým, 

 maximální počet soutěžních týmů – 15, 

 žádný z účastníků nesmí mít v době konání soutěže ukončené vzdělání v 

oboru Zdravotnický záchranář a pracovat na záchranné službě v 

jakékoliv pozici. 

Více na www.dppostrava.cz.  

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU  

PŘIJEĎTE SE PODÍVAT 

 

http://www.dppostrava.cz/
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PŘÍBĚH ZABLOKOVANÉHO SRDCE 

Pavlína Štěpánová1, David Holeš2 

1Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů,  

Ostravská univerzita Lékařská fakulta 
2Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

 

Anotace 

Jednou z možných arytmií je porucha převodu vzruchu 

ze srdečních síní na komory. Kazuistika popisuje zcela 

náhodně zachycenou AV blokádu III. stupně. 89 letá 

pacientka léčící se na hypertenzi měla zaveden 

v pravidelné medikaci betablokátor a na EKG známky 

blokády levého Tawarova raménka. Byla zcela při 

vědomí, bez prekolapsových stavů či subjektivních oběhových potíží. I přes počáteční odmítání návštěvy 

zdravotnického zařízení byla na Interní příjmové ambulanci diagnostikována přetrvávající bradykardie 

a AV blokáda III.stupně. Po úpravě medikace, vysazení betablokátorů a kontinuálním podávání 

Isoprenalinu nedošlo k úpravě bradykardie. Pacienta byla indikována k implantaci kardiostimulátoru. 

Stav byl po výkonu komplikován rozvojem dušnosti na podkladě iatrogenně vzniklého pneumothoraxu. 

Rekonvalescence proběhla bez dalších potíží. S odstupem času se pacienta cítí velmi vitálně. Primárním 

cílem stimulační terapie je odstranění symptomů a zlepšení kvality života a funkčního stavu, čímž je tato 

kazuistika důkazem. 

Porucha srdečního rytmu může nastat z plného zdraví bez předchozího varování i u doposud zdravého 

člověka. Jde o stav velice závažný a může ohrožovat nemocného na životě. Zpoždění nebo přerušení 

převodu srdečního vzruchu ze síní na komory se nazývá AV blokáda. Podle EKG obrazu se tyto poruchy 

převodu rozdělují na 3 základní stupně. Nejpokročilejší poruchou síňokomorového převodu je AV 

blokáda III stupně, kdy je zcela přerušeno vedení vzruchu mezi síněmi a komorami. Srdeční síně i 

komory tepou nezávisle na sobě. Tyto blokády vznikají z mnoha příčin. Vyskytují se po užívání 

antiarytmik, která zpomalují vedení vzruchu uzlem, mohou být vrozené či způsobené zánětlivými 

změnami. V elektrokardiogramu jsou zřejmé pravidelné akce síní – P vlny bez vazby na komorovou 

akci – QRS komplex. Léčba spočívá v omezení bradyarytmizujících léků, podpoře oběhu isoprenalinem 

a zavedení kardiostumulátoru. Kardiostimulátory zabraňují tragickým následkům arytmií a významně  
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zlepšují kvalitu života nemocného. Trvalá kardiostimulace je metoda, pomocí které se dají velice účinně 

léčit bradykardické poruchy srdce. Elektrické impulzy vydané generátorem kardiostimulátoru nahrazují 

chybějící impulzy vlastní srdeční aktivity nebo poruchu převodního srdečního systému. Podstatou 

funkce kardiostimulátoru je opakované rytmické dráždění srdce. Samotný přístroj je opatřen 

nepropustným kovovým obalem, ve kterém je generátor impulsů a baterie. K přístroji jsou připojeny 

elektrody sloužící ke stimulaci. Podle typu stimulace se jejich počet liší. Jsou jedna, dvě nebo tři a dále 

se dělí na unipolární či bipolární. Elektrody se zavádějí zpravidla cestou podklíčkové žíly pod 

rentgenovou kontrolou. U dvoudutinových stimulátorů je jedna elektroda umístěna v síni a druhá v 

komoře. Vlastní přístroj je umístěn do vypreparované podkožní kapsy pod klíční kostí vlevo nebo 

vpravo. Výkon probíhá v lokální anestézii. Pacient dodržuje po výkonu klidový režim, hrozí riziko 

samovolného přemístění konce elektrody v srdci. Pacient chodí na pravidelné kontroly do 

kardiostimulační ambulance. Implantovaný kardiostimulátor jeho nositele v běžném životě výrazně 

neomezuje. Silné magnetické nebo elektromagnetické pole může narušit funkci kardiostimulátoru. Je 

nutno se vyhnout sváření elektrickým obloukem, není možno absolvovat vyšetření magnetickou 

rezonancí, elektroléčbu a podobně. Používání běžných domácích spotřebičů včetně mikrovlnné trouby 

nemá na funkci kardiostimulátoru vliv. Mobilní telefon lze používat, doporučuje se nosit jej na druhé 

straně, než je implantován kardiostimulátor.  

KOLÁŘ, Jiří. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2009. 480 

s. ISBN 978-80-7262-604-5. 

STANĚK, Vladimír. Kardiologie v praxi. První vydání. Praha: Axonite CZ, 2014. 375 stran. ISBN 978-

80-904899-7-4. 

ZEMAN, Karel. Poruchy srdečního rytmu v intenzivní péči. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1996. 175 s. ISBN 

80-7013-222-1. 

 

         Mgr. Pavlína Štěpánová 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů,  

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 

         Pavlina.stepanova2@osu.cz 
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NE VŽDY JE TO CMP… 

Michal Bijok 

Centrální příjem s Emergency, Městská nemocnice Ostrava, p. o. 

 

Anotace 

Prezentovaná kazuistika popisuje průběh pobytu pacientky 

na Emergency Městské nemocnice Ostrava. Pacientka zde 

byla přivezena s podezřením na akutně probíhající cévní 

mozkovou příhodu. Krátce po přijetí však u pacientky 

dochází k rapidní změně zdravotního stavu a je nutné 

pacientku dále zajistit. 

Dne 27. 9. 2015 byla ve 20:55 hod. ZZS Frýdek-Místek avizována 74letá pacientka s podezřením na 

probíhající cévní mozkovou příhodu, nejspíše ischemického typu. U pacientky došlo k náhlému oslabení 

levostranných končetin, poklesu levého koutku a přechodně i k dysartrii.  

Ve 21:15 je pacientka přijata na halu Emergency Městské nemocnice Ostrava. Po zajištění pacientky a 

odběru krve je provedeno fyzikální vyšetření. Pacientka velmi unavená, somnolentní, desorientována, 

bradypsychická, bez známek cyanózy, bez ikteru. V osobní anamnéze hypertenze, stp. CHCE, DM 

2. typu na dietě, Morbus Alzheimer. Z chronické medikace pak Tiapridal a Landex.  Vitální funkce jsou 

v normě, vyjma srdeční akci, která v rozmezí 41-54/min. V plánu je CT + CTA vyšetření mozku, 

neurologické konzilium a observace na neurologickém oddělení. Vzhledem k atypickým P vlnám 

v EKG záznamu je na halu Emergency volán také kardiolog. V průběhu neurologického vyšetření 

(21:25 hod.) dochází k prohloubení bradykardie, na kterou lékař reaguje ordinací 0,5 mg Atropinu i.v. 

Téměř okamžitě dochází k alteraci dušnosti, vědomí, syndromu modré masky, tachykardii 95-100/min. 

a značné desaturaci krve kyslíkem. Pacientku je nutné intubovat a zahájit umělou plicní ventilaci. 

Dochází k poklesu krevního tlaku s nutností podpory vazopresory. Příchozí kardiolog provádí 

echokardiografické vyšetření, kdy zjišťuje mj. perikardiální výpotek bránící rozvoji pravostranných 

srdečních oddílů. Je tedy přistoupeno k emergentní perikardiocentéze. V průběhu dochází k úpravě 

vitálních funkcí se zlepšením oxémie. Kardiolog dále zjišťuje rozsáhlou disekci v celém viditelném 

rozsahu aorty. Po chvíli dochází k srdeční zástavě. Je zahájena KPR, při které dochází k masivnímu 

krvácení z endotracheální kanyly, sonograficky je zjištěn významný levostranný pleurální výpotek. 

Resuscitace bez ROSC, infaustní prognóza. KPR ukončena ve 22:45 hod – konstatován exitus letalis. 

Lékařem doporučena klinická pitva.  

Klíčové slova: 

 CMP, srdeční 

tamponáda, 

perikardiocentéza, 

resuscitace, aortální 

disekce. 
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Závěr klinické sekce: 74letá žena s disekcí aorty (ve vzdálenosti 130 mm od aortální chlopně je aortální 

stěna disekována, v tomto místě vzniká nepravé lumen, které pokračuje v délce 370 mm až po bifurkaci 

aorty), po zavedení katétru do perikardiální dutiny pro tamponádu, s tekutou krví v levé hrudní dutině 

(1700 ml), po kardiopulmonální resuscitaci, zmírá akutním srdečním selháním. 

 

 

         Mgr. Michal Bijok 

         Centrální příjem s Emergency 

         Městská nemocnice Ostrava 

         Nemocniční 898/20A, Ostrava

         bijok.michal@gmail.com 
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SYNDROM CAN- TÝRÁNÍ NEBO ZANEDBÁVÁNÍ? 

Eva Lapčíková, Jana Vavrošová 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, 

Ostravská univerzita Lékařská fakulta 

 

 

Anotace 

Cílem prezentace je představit Syndrom týraného dítěte 

(CAN) na příkladu několika krátkých kazuistik dětí 

přijatých na Oddělení pediatrické resuscitační a 

intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Ostrava. Kazuistiky 

jsou doplněné o teoretické poznatky týkající se syndromu 

CAN.  

Pojem „syndrom CAN“ je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuse and Neglect. Toto 

pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. V českém prostředí se tímto závažným 

termínem významně zabýval profesor Jiří Dunovský, který kromě mnoha výzkumných studií pomáhal 

těmto dětem i konkrétně a v roce 1992 založil Dětské krizové centrum, první zařízení v naší zemi 

orientované na problematiku dětí se syndromem CAN. Postupně se lékařům podařilo informovat o této 

problematice nejen veřejnost, ale také vyvolat silný zájem zákonodárců, což vedlo k zavedení zákonů 

týkající se ochrany dětí, trestů za nepřijatelné chování vůči dětem. S problematikou syndromu CAN je 

pojí hned několik trestných činů. Jsou popsány zejména v novelizovaném trestním zákoníku, který platí 

od 1. 1. 2010 (zákon č. 40/2009 Sb.). V neposlední řadě se definovala oznamovací povinnost. 

Podle odborných odhadů je v České republice týráno až čtyřicet tisíc dětí. V naprosté většině případů 

však není odhaleno a trvá po celé dětství dítěte, které obvykle není schopno samo se dovolat pomoci. 

Kolem padesáti dětí ročně u nás na následky týrání a špatného zacházení umírá. Smrtelnými následky 

jsou nejvíce ohroženy děti kojeneckého a batolecího věku, a to vzhledem ke své zvýšené zranitelnosti a 

naprosté bezbrannosti. Týrané děti často unikají i lékařskému dohledu. Zdraví a život týraného dítěte 

tak závisí na všímavosti okolí a včasném oznámení skutečností, které týrání nasvědčují. Nyní to již není 

jen povinnost morální, ale i právní, s možností trestního postihu za její zanedbání. 

V širším slova smyslu je za týrání považováno i hrubé zanedbání péče o dítě, pohlavní zneužívání, 

rozvodová traumata a rovněž tzv. systémové týrání (týrání systémem, vytvořeným na ochranu dětí -  

nevhodnými přístupy a špatným rozhodováním). 

 

Klíčová slova 

Syndrom CAN, týrané 

dítě, rizikové faktory  

týrání. 
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Pojem syndromu CAN se formoval postupně. V roce 1962 popsal lékař C. H. Kempe „syndrom bitého 

dítěte“ (Battered Baby Syndrome) jako soubor neobvyklých poranění dětí, která nemohla být způsobena 

úrazem. Podobně byl popsán také syndrom nenáhodných zranění dítěte (Non-accidental Injury). Hlubší 

poznávání a odhalování tělesného týrání dítěte ukázalo, že všechny děti, které jsou vystaveny tělesnému 

týrání, trpí také psychicky i emocionálně. Toto poznání přispělo k doplnění syndromu bitého dítěte o 

psychické týrání. V 60. a 70. letech 20. století se k této problematice přidává i sexuální zneužívání dětí 

a je tak formulován syndrom CAN (Child Abuse and Neglect), tedy syndrom týraného, zneužívaného a  

zanedbávaného  dítěte, definovaný Zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992. Tento syndrom zahrnuje 

především  tyto diagnostické kategorie: 

 fyzické týrání 

 psychické týrání 

 sexuální zneužívání 

 ohrožující prostředí (závislost rodiče, závažné onemocnění rodiče,  domácí násilí aj.) 

 zanedbávání 

 rozvodovou problematiku, rozvodové spory  o dítě 

 sekundární viktimizaci, systémové týrání 

 

Mezi základní rizikové faktory syndromu CAN ze strany dospělých patří rizikoví dospělí (zpravidla 

primární vychovatelé dítěte), lidé s poruchami osobnosti (psychopatie), mentálně retardovaní, 

lidé psychicky nemocní, jedinci s neurotickými obtížemi (frustrace se mění v agresi), matky s poporodní 

depresí, sexuální devianti, dále alkoholici, drogově závislí. K rizikovým skupinám patří rovněž mladí, 

nezralí a nevyspělí rodiče, lidé v hmotné bídě, bezdomovci a nezaměstnaní. Opačným pólem jsou 

nároční a ambiciózní rodiče a workoholici. Velkým problémem do budoucnosti jsou týrané děti, které 

považují takovou výchovu za „normální“ a sami vytvářejí svým dětem deprivační životní prostředí. 

Rizikovým faktorem ze strany dítěte je jakákoliv odlišnost. Ať už se jedná např. o nízkou porodní váha, 

děti se syndromem hyperaktivity, mentální retardací, vývojové opoždění, smyslové vady. Děti dráždivé, 

provokativní, ale také apatické, plačtivé, úzkostné mohou ve svém okolí vyvolávat nepřiměřenou reakci. 

Obětmi týrání se mohou stát také děti nesplňující očekávání rodičů, tedy děti s lehce sníženými 

intelektovými schopnostmi, nebo děti, které ve škole neprospívají, děti tělesně neobratné a nešikovné. 

Mezi rizikové skupiny patří i holčičky výrazně ženských tvarů, jemné, koketní, mazlivé. 

Mezi rizikové situace patří styk rizikového dítěte s rizikovým dospělým. Při rozvodu nebo manželských 

neshodách se dítě může stát jednak nástrojem vydírání nebo trestu partnera, nebo také ventilem 
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negativních emocí. Vyšší toleranci násilí vyvolává také brutalita v médiích a tolerance násilí ve 

společnosti. 

Za "týrání" ve smyslu trestního zákona se považuje zlé nakládání se svěřenou osobou, vyznačující se 

vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které postižená osoba pro jeho krutost, 

bezohlednost nebo bolestivost pociťuje jako těžké příkoří. Trvalost pachatelova jednání je nutno 

posuzovat v závislosti na intenzitě zlého nakládání a není nutné, aby šlo o jednání soustavné ani aby 

vznikly následky na zdraví. 

S účinností od 1. 1. 1994 platí ohledně trestného činu týrání svěřené osoby oznamovací povinnost, jakož 

i povinnost překazit jeho páchání. To lze učinit i včasným oznámením. Ten, kdo tuto povinnost nesplní, 

se sám dopouští trestného činu (s trestní sazbou až na tři léta odnětí svobody). Oznámení je nutno učinit 

orgánům činným v trestním řízení - policii nebo státnímu zastupitelství. Oznamovatel je povinen 

pravdivě sdělit skutečnosti, které týrání dítěte nasvědčují, aniž by odpovídal za to, zda se spáchání činu 

podaří prokázat. U trestného činu pohlavního zneužívání platí povinnost překazit jeho páchání. 

Povinnost překazit páchání trestného činu lze učinit i jeho včasným oznámením orgánům činným v 

trestním řízení (viz §§ 167 a 168 trestního zákona). Oznámení je možné provést i anonymně, je však 

vhodné mít doklad o učinění oznámení (např. poštovní doklad o odeslání doporučené zásilky). Souběžně 

je nutno informovat i orgán sociálně-právní ochrany dětí, nebo se lze obrátit i na některou neziskovou 

organizaci. 

V praxi se nejčastěji vyskytuje týrání fyzické, spojené prakticky vždy s týráním psychickým, 

přinejmenším ve smyslu obav z dalšího týrání. Není však vyloučeno ani týrání pouze psychické - 

zavírání do temné místnosti, deptání dítěte výhrůžkami, nadávkami, vzbuzováním strachu, výsměchem 

apod. 
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PŘEŽIL SVOU SMRT A JAK TO BYLO DÁL? 

Vylíčilová, A. 1, Zoubková, R.1,2   

  1Klinika anesteziologie resuscitace a intenzivní péče, FN Ostrava 

2Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů,  

LF Ostavská univerzita v Ostravě 

 

Anotace 

 Polytrauma je traumatické postižení dvou a více 

orgánových systémů, která bezprostředně ohrožují život 

poraněného narušením základních vitálních funkcí – 

dýchání, krevního oběhu a vědomí a vnitřního prostředí, 

které vedou k bezprostřednímu ohrožení života. Příčinou 

ohrožení vitálních funkcí může být stupeň závažnosti postižení jednoho dominantního poranění (např. 

mozek s postižením mozkového kmene). Na druhé straně může dojít k postižení základních vitálních 

funkcí kombinací účinku jednotlivých poranění, která izolovaná nemusí být tak závažná (krevní ztráta – 

šoková plíce – traumatická tuková embolie). Při stanovení diagnosy je rozhodující stupeň postižení 

funkce organismu jako celku a ne počet jednotlivých nevýznamných poranění. Avšak závažnost 

polytraumatu je tím větší, čím více tělních oblastí je postiženo (při postižení 3 orgánových systémů je 

úmrtnost 75 %, při postižení 4 orgánových systémů je úmrtnost vyšší než 90 %). Je – li součástí 

polytraumatu kraniocerebrální poranění, je prognóza méně příznivá (kraniocerebrální poranění jsou 

zastoupena ve více jak polovině polytraumat). Nejčastější kombinací u polytraumatu je hlava – hrudník 

– končetiny, což je typické pro dopravní nehody a pro pády z výšek. Rozhodujícím faktorem prognózy 

polytraumatu je také čas na vyproštění a poskytnutí kvalifikované první pomoci. V této fázi je nejvyšší 

úmrtnost na hemoragický šok a masivní aspiraci. Vznikající traumatický šok, jeho hloubka a délka trvání 

závisí na bolesti, krevní ztrátě, zhmoždění tkání, kontusi srdce a plic. Nutnost rozsáhlého operačního 

výkonu, který provádí skupina odborníků současně a pokud možno v jedné fázi, je možná až po 

stabilizaci stavu. Celková odpověď na polytrauma probíhá v prvních pěti kritických dnech, kdy o 

prognóze polytraumatu je velmi těžké se vyjádřit. Největší význam v této prognóze má šoková plíce, 

šoková ledvina a tuková embolie. Později mezi komplikace patří infekce (sepse), neuropsychické 

postižení a vývoj apalického syndromu. 

 

Klíčové slova 

Polytrauma, ECMO. 
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ECMO 

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) je metoda využívaná v intenzivní medicíně, která 

umožňuje dočasně nahradit funkci plic a srdce. Jedná se o systém podobný mimotělnímu oběhu, kdy 

pomocí jednoho katetru je ze žilního systému odebírána krev, která je následně hnána přes oxygenátor 

a pumpována zpět do těla do žilního nebo arteriálního systému cestou druhého katetru. Podle toho 

rozlišujeme ECMO venovenózní nebo venoarteriální, kdy působí zároveň i jako srdeční podpora. 

Na poli kardiologie se ECMO používá např. u pacientů s AIM, arytmickou bouří či plicní embolií. V 

intenzivní medicíně se ECMO používá při ARDS a poruchách ventilace (např. při pandemii chřipky 

H1N1). 

VV ECMO, je posledních letech všeobecně přijímáno jako způsob léčby plicních patologií, které vedou 

k nedostatečné výměně krevních plynů. Nejčastější indikační kritéria se většinou odvozují od kombinace 

ventilačních parametrů a hodnot krevních plynů. Méně častá indikace je konvenčně neřešitelný "air 

leak". Na jednotkách intenzivní péče je snaha o nalezení průsečíku mezi akceptovatelnými parametry 

umělé plicní ventilace a uspokojivými hodnotami krevních plynů. Pokud se tyto dvě oblasti od sebe 

příliš rozcházejí je na místě uvažovat o mimotělní ventilaci. Použití VV ECMO s sebou nese poměrně 

velké množství komplikací, z nichž jedna z nejčastějších je krvácení. Metoda poskytuje čas k řešení 

daného problému. 

Kazuistika: 

24 letý motocyklový závodník utrpěl při silničním závodě mnohočetné poranění dolních končetin, 

břicha a plic. Po přijetí na KARIM FN Ostrava byla provedena urgentní laparotomie, stabilizace 

zlomenin dle principu " damage control surgery". Další den dochází k poklesu plicní compliance s 

nutností navýšení agresivity ventilace, které má za následek masivní pneumothorax  s výrazným 

podkožním emfyzémem, únikem vzduchu do hrudních drénů a s hemodynamickou nestabilitou. 

Vzhledem k rychlému horšení stavu je indikováno napojení pacienta na mimotělní ventilaci. Po napojení 

dochází rychle k úpravě krevních plynů, ABR. I při snižování dechových objemů a inspiračních tlaků 

stále přetrvává významný únik vzduchu do hrudních drénů. Od druhého dne je pacient převeden na 

spontánní ventilaci. Po 4 dnech spontánní  ventilace znovuzahájení UPV, s pouze minimálním  únikem 

vzduchu. Po 8 dnech od zahájení ukončení VV ECMO terapie. 
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V příspěvku bude prezentována kazuistika s průběhem péče o polytraumatizovaného pacienta a jeho 

osud v horizontu několika let.  

Seznam literatury: 
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BODNÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU 
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Anotace 

Poranění hrudníku spolu s lézí nitrohrudních orgánů 

patří k nejfrekventovanějším zraněním. Převažují 

poranění hrudníku zavřená – nepenetrující, penetrující 

poranění jsou méně častá avšak závažnější. 85 % 

nemocných s poranění hrudníku je ošetřováno 

neinvazivně, stav 15 % nemocných si vyžádá invazivní 

přístup (torakoskopii, torakotomii). Poranění hrudníku je obvyklou součástí sdružených poranění či 

polytraumat, kde výrazně zvyšuje morbiditu a mortalitu. |Příčinou poranění hrudníku může být 

sebevražedný pokus. Kazustika 19 letého muže dokládá průběh hemorhagického šoku po 15 bodných 

ranách do hrudníku, s 9 ranami do perikardu na základě suicidálního pokusu, která přes velmi 

nepříznivou prognózu díky souhře všech složek léčebného týmu přednemocniční, urgentní a intenzivní 

péče vedla k záchraně pacienta. 

Úvod 

Poranění hrudníku je primární příčinou úmrtí zhruba u 25 % všech nemocných, kteří zemřeli 

v souvislosti s úrazovým mechanismem. 

Zvlášť závažná jsou poranění hrudníku spojená s penetrujícím poraněním srdce. Pokud zranění přežívá, 

je obvykle doprovázen do nemocnice v těžkém hemorhagickém šoku, mnohdy se zástavou oběhu. 

Příčinou těchto závažných poranění může být také sebevražedný pokus.  

 Penetrující poranění hrudníku 

Jde o poranění závažná, která ohrožují pacienta na životě rozvojem komplikací. Obvyklou komplikací 

je pneumotorax (zavřený, otevřený, ventilový),  hemotorax nebo fluido-pneumotorax. V 80-90% se 

bodná poranění manifestují jako tamponáda srdeční. 

Klíčové slova 
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Klasickou symptomatologií poranění srdce je tzv. Becková triáda – hypotenze, oslabené srdeční ozvy, 

dilatované krční žíly. Tento stav je doprovázen dušností, neklidem, pulsus paradoxus, tachykardií, 

cyanózou a šokovým stavem (1). 

V rámci diagnostiky hodnotíme anamnézu, klinický nález, vyšetření CT, posouzení dechové suficience, 

rozsah a rychlost krevních ztrát. V některých případech se provádí  diagnostická pleurální punkce a 

drenáž, případně  diagnostická torakoskopie/torakotomie.  

Indikace diagnostického invazivního postupu – pleurální drenáž, torakoskopie/torakotomie vycházejí 

z klinického nálezu – zejména z rozsahu a rychlosti krevních ztrát. 

Základní péče a zajištění vitálních funkcí vyplývající z celkového stavu. Při pneumotoraxu postupujeme 

podle typu – ventilový (převedeme na otevřený), otevřený (převedeme na „semiotevřený“ – 

polopropustným obvazem) zavřený (odešleme k hrudní drenáži). 

V indikovaných případech rozhodnutí o neinvazivní či invazivní terapii – hrudní drenáž, terapeutická 

torakoskopie/torakotomie s reparací traumatických lézí. 

Zvýšení intraperikardiálního tlaku následkem nahromadění tekutiny nebo vzduchu v perikardiální 

dutině vede k srdeční tamponádě, která je charakterizovaná zvýšením nitrosrdečních tlaků, progresivním 

omezením plnění komor v diastole a snížením tepového objemu a srdečního výdeje. Okamžitá 

dekomprese punkcí perikardu (při které je slyšet unikající vzduch) s následnou drenáží nebo chirugickou 

explorací je život zachraňující 

Statistika sebevražedných pokusů 

Sebevraždy u nás tvoří cca 1,5% celkového počtu úmrtí. V ČR se ročně stane kolem 1600 dokonaných 

sebevražd (což je každých 5-6 hodin jedna sebevražda). Nedokonaných sebevražd (tzv. demonstračních 

sebevražd a sebevražedných pokusů) je asi 5x více, než sebevražd dokonaných. Muži končí svůj život 

sebevraždou 4-5x častěji než ženy. U dětí do 14 roků se s tímto jednáním setkáváme zřídka, nikoliv však 

ojediněle (2). U dospívajících v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi je počet dokonaných 

sebevražd na počet obyvatel daného věku nižší, ale právě v adolescenci představuje třetí nejčastější 

příčinu smrti. Ročně takto zemře v České republice téměř 50 dospívajících, v souladu s trendem v celé 

populaci jde o velkou převahu chlapců (3,4).  

Závěr 

Z hlediska prognózy je trauma hrudní stěny, které otevírá pleuru parietální, svým rozsahem vždy 

závažným dějem, jehož riziko a výskyt komplikací se vždy výrazně zvyšuje při poranění nitrohrudních 
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orgánů. Díky souhře všech složek urgentní přednemocniční, nemocniční a intenzivní péče lze i průběh 

prognosticky závažných poranění zvrátit. Vzhledem k celospolečenské závažnosti sebevražedných 

pokusů adolescentů, je však potřeba věnovat pozornost také preventivním opatřením. 
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SPINÁLNY SUBDURÁLNY HEMATÓM  
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Anotace 

Popisujeme nezvyčajné šírenie subdurálneho hematómu 

u 64-ročného muža, ktorý bol opakovane hospitalizovaný 

s úrazom hlavy a zomrel počas poslednej 1,5 dňovej 

hospitalizácie. Pacient, chronický alkoholik, bol v 

minulosti niekoľkokrát liečený pre úrazy hlavy, pričom 

mu bola pre akútny intrakraniálny subdurálny hematóm 

vykonaná v minulosti dekompresívna kraniotómia. Pri poslednej hospitalizácii po páde na hlavu 

v opitosti s pretrvávajúcou kómou mu bola CT vyšetrením zistená zlomenina záhlavnej kosti vľavo so 

subdurálnym hematómom v zadnej lebečnej jame. Pitvou bol okrem intrakraniálneho subdurálneho 

hematómu zistený aj difúzny subdurálny hematóm, šíriaci sa do spinálneho kanála až do oblasti 

hrudníkovej miechy. Histologickým vyšetrením tkaniva mozgu a imunohistochemickým farbením bol 

dokázaný aj obraz difúzneho axonálneho poškodenia. Príčinou smrti bol úrazový opuch mozgu. 

Spinálny subdurálny hematóm je zriedkavo diagnostikovaný stav, ktorý vzniká buď na podklade 

priameho úrazového poškodenia, alebo ako následok rôznych iných pridružených patologických stavov. 

Autori v diskusii rozoberajú možné faktory, ktoré v popisovanom prípade prispeli k šíreniu 

subdurálneho hematómu do spinálneho kanála. 

Úvod 

Intrakraniálny subdurálny hematóm je klinicky aj z pohľadu patológie excelentne popísaná úrazová, 

respektíve chorobná jednotka, s podrobne popísanou etiológiou, lokalizáciou, klinickým priebehom, 

možnosťami liečenia aj prognózou. Nahromadenia krvi v spinálnom kanáli - epidurálne, subdurálne aj 

intramedulárne, sú v praxi aj v dostupnej litertúre extrémne vzácne a ojedinelé. V sporadicky 

publikovaných prácach, pojednávajúcich o subdurálnom nahromadení krvi v spinálnom kanáli, sa ako 

príčina uvádza napríklad posttraumatický presun z intrakraniálneho subdurálneho priestoru do 

subdurálneho priestoru miechy (Balik), krvácanie po spinálnej punkcii, častejšie sú popisované situácie 

po podávaní liekov, napríklad antikoagulanciá (Lee) alebo perzistencia anomálnych ciev. V niektorých 

prípadoch spontánneho spinálneho subdurálneho hematómu sa príčina krvácania nezistila (Metzger, Al). 

Tento typ krvácania bol popísaný vo všetkých častiach subdurálneho spinálneho priestoru, ale medzi 

Klíčové slova 
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hematóm, difúzne 
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najčastejšie uvádzané lokality patrí hematóm lumbálnej alebo torakolumbálnej oblasti. Medzi 

najvýraznejšie klinické prejavy patrí náhla bolesť chrbta vyžarujúca do ramien, dolných končatín alebo 

do trupu, rôzny stupeň motorických, senzorických aj autonómnych porúch (Al), menej časté sú 

intenzívne bolesti hlavy (Oh). Liečba subdurálneho spinálneho nahromadenia závisí od rozsahu 

a klinických symptómov, môže byť konzervatívna, alebo chirurgická (Lee).  

 

Kazuistika 

64-ročný muž, chronický etylik, trpel na sekundárnu 

epilepsiu, ale liečebný režim nedodržiaval. V posledných 

rokoch bol opakovane riešený záchrannou zdravotnou 

službou aj v nemocnici pre úrazy hlavy, pády, záchvatovité 

stavy a poruchy vedomia.  Podľa údajov z dokumentácie 

v roku 2007 utrpel zlomeninu pyramídy temporálnej kosti. 

V roku 2013 bol hospitalizovaný pre zlomeninu okcipitálnej 

kosti vľavo so subdurálnym intrakraniálnym krvácaním 

vpravo, subarachnoidálnym zakrvácaním a edémom mozgu. 

Podrobil sa dekompresívnej kraniotómii fronto- temporo- 

parietálne vpravo, vykonaná bola evakuácia hematómu 

a plastika dura mater. V auguste 2015 bol opäť 

hospitalizovaný pre zlomeninu záhlavnej kosti vľavo 

s krvácaním pod tvrdú plenu (Obr. 1). Kvôli nevýraznému CT 

nálezu a rizikovému celkovému stavu pacienta bol zvolený 

konzervatívny postup. Pacient bol po zlepšení stavu 

preložený na doliečenie do psychiatrickej liečebne. Kontrolné 

CT mozgu zo septembra 2015 dokázalo absenciu 

subdurálneho nahromadenia, kvalitnejšie sa však na CT 

skenoch vykreslili poúrazové zmeny v spánkovom laloku 

vľavo v štádiu rezorbcie (Obr. 2). V decembri 2015 bol privezený do nemocnice posádkou záchrannej 

zdravotnej služby s údajmi o páde na chrbát, podľa očitých svedkov si udrel hlavu a ostal ležať v 

bezvedomí na autobusovej zastávke. V ťažkom bezvedomí (GCS=3), zaintubovaný, bol prijatý na ARO. 

CT vyšetrením mozgu bezprostredne po prijatí do nemocnice boli zistené drobnoložiskové pomliaždenia 

na spodine frontálnych a ľavého temporálneho laloka mozgu. Dokázaná bola zlomenina záhlavnej kosti 

Obr. 1 A – CT vyšetrenie v 

transverzálnej rovine,  

subdurálne nahromadenie 

intraspinálne v oblasti 

predĺženej miechy.  1 B – 

zlomenina ľavej okcipitálnej 

kosti a ľavej časti prvého 

krčného stavca - atlasu.   1 C - 

CT  vyšetrenie v transverzálnej 

rovine, ľavostranné subdurálne a 

subarachnoidálne nahromadenie 

krvi v oblasti mozočka vľavo. 1 

D – CT vyšetrenie v sagitálnej 

rovine, viditeľný subdurálny 

hematóm v zadnej jame a 

čiastočne aj v spinálnom kanáli 

hornej  krčnej chrbtice. Foto z 

archívu autorov. 
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v identickej oblasti ako štyri 

mesiace pred úmrtím, ktorá 

prechádzala cez okcipitálnu 

kosť do pyramídy 

temporálnej kosti vľavo. V  

 

CT obraze bolo viditeľné aj 

subdurálne krvácanie vľavo 

nad tentóriom, bez presunu 

stredových štruktúr. Spinálny 

kanál v krčnej oblasti mal 

fyziologický tvar a CT 

identifikovalo zlomeninu 

ľavej polovice prvého krčného 

stavca. Kontrolným CT vyšetrením o 24 hodín neskôr boli supratentoriálne zmeny bez progresie, ale 

infratentoriálne boli zistené rozsiahle sekundárne krvácania do mozgového kmeňa aj do mozočka vľavo. 

Zistený bol celkový edém mozgu ťažkého stupňa. Po podaní kontrastnej látky počas CT vyšetrenia sa 

cievy mozgu neznázornili. Pacient zomrel po 

1,5 dňovej hospitalizácii v dôsledku 

traumatického opuchu mozgu pri 

vnútrolebečných poraneniach. 

Pitva bola vykonaná na druhý deň po 

úmrtí. Pri vonkajšej obhliadke bola zistená 

ošetrená tržná rana v temenno - záhlavnej 

oblasti vľavo, opuch kože a podkožia v ľavej 

záhlavno - krčnej oblasti. V pravej fronto - 

temporo - parietálnej oblasti bol stav po  

dekompresívnej kraniotómii. V mieste 

povrchových poranení boli 

čerstvé pomliaždenia 

mäkkých tkanív. V zadnej 

lebečnej jame bol prítomný 

akútny subdurálny hematóm 

o celkovej hmotnosti 46g, 

dosahujúci hrúbku 5 mm. 

Obr.  2 A – intracerebrálna kontúzia a hematóm v ľavom temporálnom laloku v 

štádiu rezorbcie.  

2 B – CT vyšetrenie v sagitálnej rovine - známky rozsiahlej atrofie mozgu a 

mozočka, v subdurálnom priestore už nie sú viditeľné známky subdurálneho 

nahromadenia. Foto z archívu autorov. 

 

Obr.  3 A – CT vyšetrenie vo frontálnej rovine, krvácanie do pravej bočnej 

komory, IV.komory a subdurálna kolekcia vľavo okcipitálne, obojstranne v 

zadnej jame a v krčnej oblasti spinálneho kanála. 3  B –masívna subdurálna 

kolekcia okolo predĺženej miechy a v krčnej časti spinálneho kanála. 3 C -  CT 

vyšetrenie v sagitálnej rovine, masívne zakrvácanie supratentoriálne okcipitálne, 

krvácanie do  III. aj IV. komory mozgu,  signifikantný subdurálny hematóm v 

oblasti pons Varoli, predĺženej miechy aj krčného spinálneho kanála. 3  D – CT 

vyšetrenie v transverzálnej rovine, ľahký difúzny edém mozočka s obojstranným 

subdurálnym aj subarachnoidálnym zakrvácaním. Foto z archívu autorov. 
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Väzivové spojenie lebky a krčnej chrbtice bolo neporušené. 

Po odstránení tvrdej pleny bola zistená zlomenina záhlavnej 

a spánkovej kosti vľavo (Obr. 4), smerujúca nahor a vetviaca 

sa do temenných kostí. Mozog vykazoval výrazný edém 

s cerebelomedulárnym kónusom, pričom štruktúry zadnej 

lebečnej jamy vykazovali obraz výraznej autolýzy. V oblasti 

mozgového kmeňa (pons, medulla oblongata, cerebellum) 

bolo prítomné rozsiahle subarachnoidálne krvácanie hrúbky 

do 8 mm a výrazné zúženie komorového systému mozgu 

s druhotnými krvácaniami do mozočka vľavo. Pretože 

v zadnej lebečnej jame bol prítomný subdurálny hematóm, 

indikovaná bola aj pitva krčnej a hrudníkovej miechy, kde bol 

zistený splývavý spinálny subdurálny hematóm v celom 

odpitvanom rozsahu (Obr. 5). Mikroskopickým vyšetrením 

pomocou HE, Palmgrena a NSE farbenia boli dokázané 

v corpus callosum aj v dorzolaterálnych častiach ponsu 

prejavy difúzneho axonálneho poškodenia. Okrem 

sporadických čerstvých pomliaždení kôry mozgu boli prítomné aj hypoxické zmeny neurónov, ktoré 

boli prítomné aj v krčnej mieche. V horných častiach krčnej miechy bolo okrem spinálneho 

subdurálneho hematómu zistené aj subarachnoidálne krvácanie. Bezprostrednou príčinou smrti bol 

traumatický edém mozgu s cerebelomedulárnym kónusom. 

Diskusia 

Subdurálne krvácanie je nahromadenie krvi pod dura 

mater. Popisuje sa ako sekundárne poranenie mozgu, 

ktorého klinické prejavy začínajú niekoľko minút, ale aj 

niekoľko týždňov po úraze v závislosti od zdroja 

krvácania, celkovej intrakraniálnej situácie a kalibru 

poškodenej cievy. Najľahšie sa šíri pri atrofických 

zmenách mozgu, čo je nami popisovaná kazuistika, ale 

aj v situáciách, kedy má mozog v lebke "priveľa" miesta. 

Takto popisujeme napríklad situáciu u malých detí, ktorým 

lebka rastie rýchlejšie ako mozog a mechanizmus úrazu 

ľahšie poškodí premosťujúce vény (asi 50% prípadov) 

alebo artérie, ktoré sú poškodzované priamym úderom či tlakom. Preto sa dokáže subdurálny hematóm 

Obr. 4 Pohľad na lebečnú bázu počas 

sekcie. Zlomenina záhlavnej a spánkovej 

kosti vľavo.Obojstranne, viac vľavo, sú 

viditeľné zvyšky subdurálneho 

hematómu. Zreteľné sú kolekcie krvi vo 

foramen magnum v okolí predĺženej 

miechy. Foto z archívu autorov. 

 

Obr. 5 Pohľad pri sekcii krčnej chrbtice a 

miechy po otvorení tvrdého obalu. V celom 

priebehu viditeľné subdurálne zakrvácanie. 

Foto z archívu autorov. 
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rozliať nad celou hemisférou, nemusí byť hrubý – široký, ale je klinicky významný, lebo jeho objem 

nebezpečne mení intrakraniálnu situáciu. Podľa priebehu v praxi popisujeme akútny a chronický 

subdurálny hematóm. Pri akútnom je krvácanie intenzívnejšie, krv sa hromadí rýchlejšie, mozog mu 

nestačí ustupovať a klinické príznaky sú výraznejšie. Pri chronických poškodeniach je krvácanie 

miernejšie, často len ako „krvavý plač", spočiaku dôjde k vytlačeniu likvoru z likvorových ciest 

a neskôr mozog ustupuje narastajúcemu hematómu, čo sa prejaví postupným zvýrazňovaním klinického 

obrazu. Okrem uvedených dvoch typov  býva komplikovanou klinickou jednotkou aj tzv. subdurálny 

hygróm, čo je veľmi pomalé sudurálne krvácanie, ktoré sa klinicky neprejaví ako typický subdurálny 

hematóm. Vytvorí si vlastný obal, membránu a následnou degradáciou krvi (rozklad krvných elementov) 

a vyplavením bielkovín, ktoré sa správajú hygroskopicky a nasávajú tekutiny z okolia, zväčšujú objem 

subdurálneho nahromadenia a až v tejto fáze sa subdurálna kolekcia prejaví aj klinickými príznakmi.  

Pravidlá, popisované pri vzniku a priebehu intrakraniálnych subdurálnych hematómov, neplatia pre 

intraspinálny priestor. Tam je anatomická aj fyziologická situácia iná, pohyblivosť miechy vo vnútri 

spinálneho kanála je menšia, atrofie nebývajú také časté ako pri mozgu, krvné zásobenie a priebeh ciev 

(artérií aj vén), je v zásade iný, ako v intrakraniálnom priestore, preto subduráne nahromadenie v tomto 

priestore je extrémne zredkavé a jeho raritný vznik podporujú výraznejšie mnohé pridružené faktory. 

Neslobodno zabudnúť aj na zásadne odlišný mechanizmus vzniku úrazov v oblasti chrbtice, osobitne 

krčnej. V sporadicky publikovaných prácach, pojednávajúcich o subdurálnom nahromadení krvi v 

spinálnom kanáli, sa ako príčina uvádza napríklad posttraumatický presun  z intrakraniálneho 

subdurálneho priestoru do subdurálneho priestoru miechy (Balik), ďalej stav po spinálnej punkcii 

(Domen), častejšie sú popisované situácie po podávaní liekov, napríklad antikoagulanciá (Lee) alebo 

perzistencia anomálnych ciev. V niektorých prípadoch spontánneho spinálneho subdurálneho 

hematómu sa príčina krvácania nezistila (Hamag, Metzger, Al).  

Nami popísaný prípad považujeme za recidivujúci akútny intraspinálny subdurálny hamatóm, 

spôsobený presunom z intrakraniálneho priestoru intraspinálne a to opakovane. Už CT vyšetrenie z 

auguta 2015 dokázalo prítomnosť krvi v oblasti medulla oblongata. Na základe vyhodnotenia 

dostupných CT nálezov je možné predpokladať, že zatiaľ čo v prednej lebečnej jame sa pri jeho vzniku 

uplatnil mechanizmus roztrhnutia premosťujúcich kortikálnych vén, v zadnej lebečnej jame bolo 

príčinou jeho vzniku najpravdepodobnejšie mechanické poškodenie dury v oblasti sinus sigmoideus 

alebo sinus transversus vľavo pri zlomenine okcipitálnej kosti po páde na hlavu.  

Naše tvrdenie podporujú aj laboratórne vyšetrenia, ktoré dokázali nasledovné: 

- posledných 5 rokov života pacient užíval, nepravidelne, ale indikovane, antikoagulanciá 

- trpel neliečenou miernou formou diabetes mellitus II. typu 
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- pri opakovaných vyšetreniach záchrannu službou aj v nemocnici mu bola zistená hypertenzia, 

pohybujúca sa pri niektorých vyšetreniach až na hodnotách 170/110 torr, bez adekvátnej liečby 

- s ohľadom na životosprávu (chronický alkoholizmus, podvýživa) bol pacient postihnutý aj 

miernu hypoproteinémiou 

- v krvnom obraze bol zaznamenaný opakovane permanentný pokles trombocytov aj ďalších 

krvných elementov 

- faktory krvného zrážania boli stabilne na dolných hraniciach normy 

- v r.  2013 sa podrobil dekompresívnej kraniotómii s revíziou a evakuáciou akútneho 

subdurálneho hematómu vo fronto - temporo - parietálnej oblasti a plastike tvrdej pleny. Tento charakter 

poranenia aj operácia v zásade predpokladá narušenie fyziologických pomerov medzi obalmi mozgu a 

je možné aj ich patologické prepojenie. Nepriamo toto naše tvrdenie dokazuje aj prítomnosť krvi v 

likvorových priestoroch všeobecne, vrátane všetkých komôr mozgu počas posledného CT vyšetrenia aj 

pri sekcii. 

- za najdôležitejší faktor šírenia však považujeme ťažkú generalizovanú atrofiu  mozgu aj 

mozočka s dokázaným difúznym axonálnym poškodením, čo znamená, že šírenie krvácania v 

subdurálnom priestore bolo pomerne voľné.  

Spinálny subdurálny hematóm môže viesť ku kompresii miechy s ireverzibilnými následkami, čo však 

nie je typické pre naše pozorovanie. Pri klinických vyšetreniach opakovane absentovali príznaky z 

útlaku v spinálnom kanáli aj napriek tomu, že bola CT vyšetrením dokázaná prítomnosť krvi v oblasti 

predĺženej miechy a neskôr aj v krčnej oblasti. Vysvetliť to môžeme opäť atrofiou centrálneho 

nervového systému aj nevýrazným tlakom subdurálneho nahromadenia. Konzervatívna, respektíve 

chirurgická liečba subdurálneho spinálneho hemtómu,  závisí od rozsahu a klinických symptómov. V 

sledovanom prípade chirurgická intervencia nebola indikovaná najmä kvôli rozsahu a lokalizácii 

subdurálneho hematómu, jeho generalizovanému šíreniu, celkovej intrakraniálnej situácii, pridruženým 

ochoreniam aj kvôli infaustnému stavu pacienta. Zriedkavo sú publikované prípady so súčasným 

výskytom subdurálneho nahromadenia krvi intrakraniálne aj intraspinálne tak, ako to bolo v nami 

popisovanom prípade. Naviac, okrem uvedených poškodení boli prítomné aj prejavy difúzneho 

axonálneho poškodenia druhého stupňa. Na tento typ zakrvácania je potrebné myslieť zakaždým, keď 

zaznamenáme prítomnosť krvi subdurálne v zadnej jame lebečnej, či dokonca v oblasti predĺženej 

miechy a najmä vtedy, ak sú u pacienta počas laboratórnych vyšetrení zistené také rizikové faktory, ako 

to popisujeme v  kazuistike. 
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Anotace 

Příspěvek prezentuje projekt s mezinárodní účastí, který 

je zaměřen na aktuální téma péče  

o pacienta v kontextu multikulturní péče. Cílovou 

skupinou jsou sestry pracující na jednotkách intenzivní 

péče – jejich multikulturní kompetence, znalosti, 

dovednosti a vzdělávací potřeby v této oblasti. Na 

projektu spolupracují 4 evropské země a Evropská 

federace odborných společností pro intenzivní péči – 

EfCCNa. Projektu se zúčastní 520 sester intenzivní péče. Základní cíle projektu zahrnují analýzu 

multikulturních dovedností a edukačních potřeb sester, příprava e-learningového kurzu a doporučení 

pro zlepšení zdravotnické dokumentace v kontextu multikulturní péče. Projekt byl zahájen 1. 10. 2016, 

nachází se tedy v počáteční fázi, cílem které je analýza multikulturních kompetencí a vzdělávacích 

potřeb sester v intenzivní péči. Výsledky projektu budou pravidelně prezentovány odborné společnosti. 

Úvod  

Projekt Multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě – Multicultural Care in European 

Intensive Care Units, MICE (číslo projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615) reaguje na aktuální 

geopolitickou situaci v Evropě. Vznikl ve spolupráci s odborníky v oblasti intenzivní péče a jiných 

odborností z Polska, Slovinska, Nizozemí a České republiky pod záštitou Evropské federace odborných 

společností pro intenzivní péči – European federation of Critical Care Nursing associations, EfCCNa. 

Cílem projektu je zvýšit kompetence, zlepšit znalosti a dovednosti sester v péči o pacienty s různými 

kulturními potřebami ve specifickém prostředí intenzivní péče. 

Metodologie 

Cíle projektu jsou:  
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ošetřovatelství, kulturní 
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1. analýza multikulturních kompetencí a edukačních potřeb sester na jednotkách intenzivní péče 

(příprava metodologie analýzy, literární review, příprava dotazníku, realizace dotazníkového šetření, 

závěrečná zpráva); 2. příprava kurzu (příprava sylabu, obsahu kurzu, implementace kurzu do e-

learningové podoby, testování kurzu na 120 sestrách, úprava a zlepšení kurzu, tvorba doporučení ke 

kurzu);  

3. doporučení pro zdravotnickou dokumentaci; 4. diseminace výstupů projektu po celé Evropě.  

Projektu se přímo zúčastní 520 sester intenzivní péče, z toho 400 sester se bude podílet na analýze 

kompetencí a edukačních potřeb v oblasti multikulturní péče. E-learningový kurz absolvuje 120 sester 

z každé zapojené země. Projekt bude realizován v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. Mezinárodní 

tým řešitelů projektu komunikuje prostřednictvím online prostředí (www.adminproject.eu). V průběhu 

řešení projektu jsou plánována čtyři pracovní setkání členů týmu – v Polsku, Německu, Slovinsku a 

České republice.   

Dílčí výsledky  

Projekt se nachází v počáteční fázi, ve které se pracuje na metodologii analýzy multikulturních 

kompetencí a edukačních potřeb sester v intenzivní péči. Během prosince a ledna bylo realizováno 

literární review na základě jednotné vyhledávací strategie. Rešerší literárních zdrojů v České republice 

bylo nalezeno několik prací na téma multikulturní péče. Podobná situace je také ve Slovinsku a Polsku. 

Ve slovinských databázích byly nalezeny pouze 2 články s tématikou multikulturní péče obecně. Čeští, 

slovinští ani polští autoři literárního přehledu nenalezli žádné výzkumné práce zaměřené přímo na téma 

multikulturní kompetence a edukační potřeby sester v intenzivní péči. Při zpracování dotazníku pro 

sestry v intenzivní péči byly využity informace získané přehledem dostupné literatury a také kvalitativní 

metodou (ohniskové skupiny), která analyzovala edukační potřeby českých sester na jednotkách 

intenzivní péče v oblasti multikulturní péče. Dotazník je rozdělen na tři části. První část je zaměřena na 

kulturní kompetence  sester za použití Healthcare Provider Cultural Competence Instrument (HPCCI). 

Tato část se dále člení na 5 sekcí: pohled sester na kulturu (11 otázek); chování sester k pacientům (16 

otázek); vztah sestra-pacient (3 otázky a 9 otázek); praxe (10 otázek). Část druhá zahrnuje otázky k 

tématu edukačních potřeb sester  v oblasti multikulturní péče (16 otázek). Ve třetí části jsou zjišťovány 

demografické informace o respondentech (11 otázek).  Dotazník je v současné době překládán do 

národních jazyků. Překlady vznikají spoluprací profesionálních překladatelů a odborníků z projektu. 

Poté bude dotazník předložen etické komisi. Po jeho schválení zahájí projektový tým vlastní šeření, 

kterého se zúčastní minimálně 120 sester z každé zapojené země (Česká republika, Polsko, Slovinsko). 

Výsledky projektu budou pravidelně prezentovány na odborných seminářích, konferencích, ve výuce, 

na stránkách projektu a sociálních sítích. 

http://www.adminproject.eu/
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Závěr 

Pacienti v kritickém stavu a jejich rodiny z kulturně odlišného prostředí mají právo na kulturně 

senzitivní péči. Proto by sestry v intenzivní péči měly disponovat příslušnými znalostmi, dovednostmi, 

aby respektovaly a efektivně naplňovaly kulturní potřeby pacientů a jejich rodin. Neznalost potřeb 

pacientů a jejích blízkých v kontextu kulturních odlišností může vést k závažnému nedorozumění mezi 

zdravotnickým pracovníkem a pacientem, k odmítnutí spolupráce ze strany pacienta až k jeho agresi. 

Devalvace a podcenění důležitosti rituálů, kulturních hodnot a přesvědčení může být považováno za 

projev neúcty k důstojnosti pacienta. 
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Anotace 

Mezinárodní klasifikační systém Aliance NNN nabízí 

sumu odborných poznatků, které lze uplatňovat při 

realizaci ošetřovatelské péče podle metody 

ošetřovatelský proces. Cíle výzkumu navazovaly na 

výzkumnou otázku ve znění: „Jaká je u pacientů 

jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-

resuscitačních oddělení validita ošetřovatelské diagnózy Neefektivní dýchání 00032 jako celku a jaká je 

validita a reliabilita metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče u pacientů s touto diagnózou. 

Validace ošetřovatelské diagnózy byla provedena technikou Fehringova modelu Diagnostic Content 

Validation – DCV model (1987) a autory Head et al. (2004) modifikovanou technikou DCV modelu 

Fehringa – Outcomes Content Validation (OCV). Vnitřní konzistence nástroje byly ověřeny 

prostřednictvím Cronbachova koeficientu alfa. Míra závislosti byla sledována pomocí Spearmanovy 

korelační analýzy (rs). Korelace signifikantně významných položek výzkumného nástroje byla sledována 

prostřednictvím Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) testu a Bartlettova testu sféricity. Pro porovnání 

výsledků dvou souborů expertů byl zařazen neparametrický test Mann-Whitney. Statistická analýza dat 

byla provedena na hladině statistické významnosti 0,05 a 0,01, s využitím programu IBM SPSS, verze 

15 a  22. Validita ošetřovatelské diagnózy Neefektivní dýchání 00032 byla prokázána na úrovni DCV 

skóre 0,63. Určující znak dyspnoe s váženým průměrem 0,84 byl zařazen mezi hlavní určující znaky této 

diagnózy. Diagnóza Neefektivní dýchání 00032 byla pro ošetřovatelskou diagnostiku u dospělých 

pacientů na JIP a ARO v českém kontextu prokázána jako validní a že ke sledování efektu ošetřovatelské 

péče u takových pacientů lze prioritně využít tři významné NOC metodiky se čtyřiceti třemi validními 

indikátory. 

 

Doložitelný diagnostický proces s využitím standardizovaného ošetřovatelského jazyka je podle Gordon 

a dalších současně prostředkem k dosažení mezioborové spolupráce (Catalano et al. 1998, s. 244; 

Gordon et al. 2001, s. vii; Herdman et al. 2009, s. 26; Melo et al. 2008, s. 952). S perspektivou 
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elektronizace ošetřovatelských dat a jejich využitím ke statistickým účelům souvisí nezbytnost validace 

a sledování reliability komponent systémů v rámci Aliance 3N. Lunney uvádí, že snahou odborníků, 

podporujících použití klasifikace 3N v praxi, musí být dosažení platnosti a relevance standardizované 

terminologie. Bez průkaznosti ošetřovatelských dat nelze očekávat, že zdravotnický systém bude 

začlenění klasifikace Aliance 3N do elektronických systémů dat podporovat (Lunney 1998, s. 85). 

Výzkumné šetření bylo vedeno technikou průřezové studie (cross-sectional study) užitím 

retrospektivního Fehringova modelu Diagnostic Content Validation – DCV model (Fehring 1987, s. 

187), který vychází z modelů Gordon a Sweeney (1979).  

Výzkum přinesl poznatek, že dyspnoe - diagnosticky významný určující faktor Neefektivního dýchání 

00032 – je u pacientů se spontánním dýcháním na JIP a ARO zásadním vodítkem k identifikaci této 

ošetřovatelské diagnózy. K potvrzení přítomnosti Neefektivního dýchání 00032 je u uvedeného typu 

pacientů relevantní současná identifikace mírně významných souvisejících faktorů, ke kterým patří: 

hyperventilace, hypoventilační syndrom, bolest, úzkost, poranění míchy, muskuloskeletální poškození, 

neurologická nezralost, únava dýchacích svalů, obezita, poloha těla, únava, neuromuskulární dysfunkce 

a deformace stěny hrudníku. Avšak - pokud se u takových pacientů dyspnoe nevyskytuje, nemůžeme 

diagnostické úvahy o Neefektivním dýchání automaticky eliminovat. Pátráme nejprve po přítomnosti 

diagnosticky mírně významných určujících znaků. Pouze při zjištění jejich nepřítomnosti můžeme 

konstatovat, že ošetřovatelská diagnóza Neefektivní dýchání 00032 se u pacienta nevyskytuje. 

V opačném případě, pátráme po mírně významných souvisejících faktorech a při jejich nálezu 

přítomnost diagnózy potvrdíme. Hodnota DCV váženého skóre Neefektivního dýchání 00032 jako celku 

byla prokázána na úrovni 0,63.  

Lze tedy konstatovat, že v českých podmínkách je tato ošetřovatelská diagnóza - byť na hranici platnosti 

– validní.       
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STRES NA URGENTNÍM PŘÍJMU A JAK S NÍM ZATOČIT? 

Blanka Skulinová, Jitka Blahutová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Přednáška se zabývá problémem syndromu vyhoření 

u zdravotníku, co je příčinou , jaké jsou fáze a rizikové 

faktory. Vtipnou formou ukazuje, jak personál 

Urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava  

poměrně úspěšně bojuje se syndromem vyhoření. 

 

Témata ohledně stresu jsou stále aktuální, jelikož stres 

je všudypřítomný. V moderní civilizaci je každodenní součástí života. Jak ale vymezit, co je pro nás 

stresová situace. Mnoho odborníků se již rozchází v samotné definici a projevů stresu  na člověka. Na 

stresovou situaci člověk nějakým způsobem reaguje. Nadměrná stresová zátěž se může následně 

promítnout jak do osobního tak pracovního života.  

Nejčastější stresory jsou u zdravotníků vyvíjený v zaměstnání. Zdravotnictví se neustále vyvíjí, jednak 

po stránce technologické, tak i po stránce medicínské. Zejména medicínská část klade vysoké nároky, 

přičemž zdravotníci jsou pod stálým velkým tlakem náročných úkolů. Častým následkem těchto 

požadavků může být projev syndrom vyhoření (tzv. Burn-out syndrom). Záleží na každém z nás, jak se 

vyrovnat s těmito vlivy. Zdravotnické organizace si uvědomuji rizika syndromu vyhoření a začínají 

poskytovat tzv. PEER intervence pro zaměstnance. 
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PRŮNIK INDUSTRY 4.0 V MEDICÍNĚ  

  

Blanka Skulinová, Jitka Blahutová 

Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 

Anotace 

Článek je zaměřen na implementaci nových 

technologií do zdravotnictví, zejména technologie 

radiofrekvenční identifikace. Cílem je poskytnout 

uživatelům ve zdravotnictví metodiku a nástroje, 

umožňující využívat naplno všechny prostředky 

automatické identifikace a všechny možnosti 

elektronizace a digitalizace současného světa a 

naplňovat i v tomto segmentu ideu Průmyslu 4.0. Oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice 

Ostrava poskytlo prostory a spolupráci na zdokonalováni zdravotnické péče díky modernizaci svých 

postupů pomocí nových technologií.  

 

Úvod 

Technologie dnešní doby, především pak průmyslu 4.0, posunuje možnosti automatizace, optimalizace 

a identifikace v průmyslových oborech[4]. To napomáhá k plynulému a efektivnímu chodu procesu a 

výrazně šetří finance i čas. Hypotéza, na které náš projekt staví, spočívá v předpokladu, že některé 

procesy v nemocnicích[7] lze zlepšit za pomocí moderních metod identifikace pomocí RFID 

technologie[1][6].  

 

Definice problému 

V dnešní době stoupá tlak na vyšší efektivitu procesů ve zdravotnictví. Pokud by se podařilo regulovat 

výdaje na provozních nákladech pomocí automatizovaných procesů, zbyla by v rozpočtu větší část 

financí především na platy zaměstnanců. Jako pilotní projekt byla zvolena elektronizace ZIP (záznam 

intenzivní péče). ZIP je doposud vedený papírovou formou, to si sebou nese známá rizika. Momentálně 

se elektronicky evidují pouze ty nejdůležitější entity z celé škály ZIP.  

 

Navrhované řešení  

Klíčové slova 
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Řešením celého problému je zajistit vhodné technologie pro sběr dat, tak aby nezatěžoval personál[3]. 

Na oddělení UP (urgentního příjmu) je snahou ZIP pořizovat autonomně tak, aby se personál mohl 

věnovat odborné práci na pacientovi. Toho docílíme označením pacienta identifikačním náramkem 

(tagem)[5]. Tag lze poté monitorovat, sledovat a následně k němu přiřadit další informace ze ZIP. Další 

přidanou hodnotou je informace o časech a poloze pacienta.  

 

Řešení  

Systém využívá infrastrukturu Wi-Fi, která je na většině oddělení českých nemocnic. Systém je tedy 

možné snadno a levně nasadit. Na oddělení jsou rozmístěny přístupové body neboli kotvy, které dokáží 

určit pozici pacienta či označené entity[2]. Systém navíc využívá ke zpřesnění lokalizace infračervené 

vysílače napájené tužkovými bateriemi. Monitorovací systém umožňuje zaznamenat čas příjezdu 

pacienta, čas stanovení diagnózy a čas odchodu pacienta na jiné oddělení.  Z těchto časových údajů je 

možné určit celkovou dobu pobytu pacienta na oddělení, dobu do stanovení diagnózy a dobu pobytu po 

stanovení diagnózy. Je možné analyzovat, jak dlouho trvají jednotlivé výkony a zpětně sledovat pohyb 

pacienta po oddělení. Dále je možné vyhodnotit rozložení pacientů v denní době (histogram) a určit tak, 

kdy je obvykle nejvyšší vytížení oddělení.  

 

Závěr 

 

Testování přineslo cenné poznatky o pohybu pacientů po UP. Bylo potvrzena hypotéza, že vyšetření na 

CT trvá přibližně stejně jako na RTG, a proto je v některých případech výhodnější vyšetřit pacienta 

rovnou na CT. Z histogramu denní doby vyplývá, že nejvíce případů se odehraje v dopoledních 

hodinách. Registrace do systému se ukázala, jako zatěžující a nově připravovaný systém počítá 

z administrací po stabilizaci životních funkcí pacienta. Dalším nedostatkem je nízká výdrž baterií tagu. 

V budoucnu bude možné do systému zaznamenat stále více informací, jako např. data z monitoru 

životních funkcí, evidenční čísla přístrojů, podané léky apod., tak aby byl zcela nahrazen papírový ZIP. 

Systém je možné rozšířit i na další oddělení a propojit s integrovaným záchranným systémem. Toto 

propojení zajistí minimalizaci administrativy při předávání informací mezi pracovníky UP a záchranáři. 
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PROBLEMATIKA PACIENTŮ S DELIRANTNÍM STAVEM NA 

PRACOVIŠTÍCH INTENZIVNÍ MEDICÍNY 

Zuzana Mučková1 

Pavol Švec2 

Ivana Nytra1 

 
1Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 
2KARIM, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 

Anotace 

Příspěvek prezentuje výstupy klasického literárního 

přehledu na téma delirantní stavy v prostředí 

pracovišť intenzivní medicíny. Cílem práce bylo 

zjistit aplikované postupy péče o pacienty 

s delirantním stavem v podmínkách České republiky i 

zahraničí. Výsledky výzkumů (primárních i 

sekundárních) byly vyhledány na podkladě 

vypracované rešeršní strategie. Na základě 

stanovených kritérií výběru bylo pro účely tvorby literárního review zařazeno 21 odborných článků  

z České republiky, jiných evropských zemí, Asie, Kanady a USA.  

Úvod  

Delirantní stav můžeme definovat jako vzniklou kvalitativní poruchu vědomí a poruchu kognitivních 

funkcí. Bývá narušen spánkový cyklus. Charakteristický je rychlý nástup příznaku, během několika 

hodin. Je možný pozvolný nástup. Tento stav postihuje nejčastěji starší pacienty okolo 65 let. 

Nejčastějším typem je pooperační delirium. Mezi spouštěče můžeme zařadit infekce, dekompenzace 

chronického onemocnění, dehydrataci, imobilizaci. Mezi rizikové faktory patří věk, diabetes mellitus, 

dlouhodobá farmakoterapie, delirium v anamnéze, nadbytek nebo nedostatek smyslových podnětů, cizí 

prostředí. Diagnostika delirantních stavů je podhodnocována. Často dochází k záměně s demencí či 

depresivním syndromem. 

Metodologie 

Pomocí formátu PICO byla formulována review otázka: Jaké výsledky výzkumu budou vyhledány 

k problematice delirantních stavů v intenzivní péči?  Vyhledávání proběhlo na základě rešeršní strategie. 

Cílem bylo nalézt zveřejněné studie v angličtině, češtině a slovenštině. Vyhledávání bylo vedeno ve 

dvou fázích. Počáteční, limitované, hledání v databázích Medline, za použití  klíčových slov, např. 

"delirium", "intesive care", atd. V návaznosti na názvy dohledaných studií a jejich abstrakty byla 

analyzována další možná  klíčová slova. Druhá fáze vyhledávání, s využitím identifikovaných klíčových 

Klíčové slova 

 Emergency, 

předávání pacienta, 

transportní pomůcky, 

fixační pomůcky, 

monitorace 
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slov a jejich kombinace zapojením Booleovských operátorů,  bylo provedeno v databázích: Ovid 

Medline, Embase, CINAHL, Ovid Nursing Database, Scopus,  Web of Science, BMČ. Kritéria výběru 

studií byla specifikována na kritéria zařazení: dospělý pacient (18, 9 a více let), hospitalizace na 

JIP/ARO, bez specifikace příčiny a léčby primární diagnózy, studie z let: 2000-2016; a kritéria vyřazení: 

pacient mladší 18, 9 let, intenzivní péče v pediatrii, pacient přijatý již ve stavu deliria. 

Výsledky  

Pro účely tvorby literárního review bylo na základě prostudování názvu a abstraktů vybráno 61 

odborných článků. U tohoto souboru článků byl získán plnotext. Na základě prostudování plnotextu, 

kritérií zařazení a vyřazení, bylo nakonec pro získání dat vybráno 21 článků. 3 byly z České republiky, 

10 Evropských, 5 z Asie a 3 z Kanady a USA. V souboru byly 2 randomizované kontrolované studie, s 

úrovní důkazů dle JBI (1) I. 9 prospektivních studíí s úrovní důkazů III., kvalitativní studie s úrovní 

důkazů III, 1 deskriptivní studie, 1 validizační strudie, 3 evaluační studie, 1 srovnávací studie a 1 

případová studie s úrovní důkazů IV. 1 narativní review a 1 názor experta s úrovní důkazů V. 9 studií 

se zaměřuje na rizikové faktory, prevenci a hodnotící škály v péči o nemocné s deliriem. 2 pak na 

implementaci a efekt preventivních a intervenčních balíčků v praxi; čistě intervenční studie popisovalo  

5 odborných článků; 2 shrnovaly celkový přístup k deliriu a 3 byly zaměřené na následky deliria z 

perspektivy pacienta.Výsledky vyhledávání byly zpracovány v textu a tabulce. Text přehledu je ozdělen 

do tří oblastí dle dílčí problematiky, na kterou se získané texty zaměřily: prevence a hodnocení deliria, 

možné intervence a následky deliria. 

 

AUTOŘI ZEMĚ ÚROVEŇ 

DŮKAZŮ 

(JBI) 

TYP 

STUDIE 

ZAMĚŘENÍ/CÍL VÝSLEDKY/ZÁVĚRY 

Moon et al., 

(2) 

Jižní Korea I. RCT Efekt protokolu 

prevence deliria na 

JIP. 

Aplikace protokolu do 

praxe může snížit 7-

denní mortalitu. 

Z dlouhodobé 

perspektivy také 

celkovou nemocniční 

mortalitu. 

Rompaey et 

al. (3) 

Belgie I. RCT Vliv použití ušních 

špuntů během noci 

na vznik deliria a 

kvalitu spánku u 

pacientů na JIP. 

Použití ušních špuntů 

může snížit vznik 

zmatenosti. Zlepšuje 

také vnímání kvality 

spánku. 
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Balas et al. 

(4) 

USA III. Prospektivní 

studie 

Efektivita a 

bezpečnost 

používání ABCDE 

baličku v denní 

praxi na jednotkách 

intenzivní péče. 

Implementace balíčku 

prokázala jeho efektivitu 

a bezpečnost. Došlo 

k redukci času na UPV, 

snížení incidence deliria 

a zvýšení času mimo 

lůžko. 

Boesen et al. 

(5) 

Dánsko III. Prospektivní 

studie 

Spánek a delirium u 

pacientů bez sedace 

na jednotkách 

intenzivní péče. 

Monitoring pomocí 

polysomnografie. 

Delirium ani kvalitu 

spánku nebylo možně 

zhodnotit. Objevilo se 

mnoho atypických 

záznamů bez 

objektivních známek 

spánku. 

Káňová et 

al. (6) 

Česká 

republika 

III. Prospektivní 

studie 

Delirium u kriticky 

nemocných – 

zmapováni 

rizikových faktorů 

a možností 

prevence. 

Byli identifikovány 

rizikové faktory vzniku 

deliria na JIP: tíha 

onemocnění dle 

APACHE II, délka 

pobytu na JIP, nutnost 

UPV, použitá 

analgosedace, 

vazopresory a druh 

příjmu dle odbornosti.  

Luk et al. (7) Kanada III. Prospektivní 

studie 

Zmapování použití 

omezovacích 

prostředků na JIP 

v Kanadě. 

Jako faktory, které 

predikují použití 

fyzického omezení, byly 

identifikovány: 

agitovanost, užívání 

benzodiazepinů, opiátů, 

antipsychotik, forma 

podání sedace a hluboká 

sedace. 

Page et al. 

(8) 

Velké 

Británie 

III. Prospektivní 

studie 

Vliv statinů na 

riziko vzniku 

deliria. 

Statiny redukují hladinu 

CRP. Nižší hladina CRP 

vede k nižšímu riziku 

rozvoje deliria. 

Rompaey et 

al. (9) 

Belgie III. Kvalitativní 

studie 

Zmapování 

pacientovo vnímáni 

zkušenosti 

s deliriem. 

Nejčastějšími pocity 

byly vztek, strach, stud a 

vina. Pacienti pociťovali 



 
 

73 

úlevy při odeznění 

příznaků deliria. 

Sakuramoto 

et al. (10) 

Japonsko III. Prospektivní 

studie 

Potvrzení/vyloučení 

hypotézy, že 

závažnost deliria u 

pacientů na JIP 

zásadně ovlivňuje 

kognitivní funkce 

při jejich propuštění 

z nemocnice. 

Závažnost deliria může 

negativně ovlivnit 

kognitivní funkce při 

propuštění z nemocnice. 

Svenningsen 

et al. (11) 

Dánsko III. Prospektivní 

studie 

Zjištění, jak 

delirium může 

ovlivnit kvalitu 

života v souvislosti 

se zdravím, úroveň 

soběstačnosti a 

vzpomínky na JIP. 

Víc než polovina 

pacientů zažila delirium. 

Vzpomínky na 

hospitalizaci jsou 

vesměs 

nerealistické/bludy. SF-

36 test není senzitivní a 

tedy nevhodný 

ke zjištění kvality života 

u této skupiny pacientů. 

Barthelův test 

neprokázal vliv 

prožitého deliria na 

denní činnosti. 

Zhang et al. 

(12) 

Čína III. Prospektivní 

studie 

Ověřit, za hladina 

CRP při přijetí 

může ovlivňovat  

vznik deliria. 

Hladina CRP při přijetí a 

její změna v čase mohou 

být indikátory rizika 

vzniku deliria. 

Wassenaar 

et al. (13) 

Austrálie, 

Belgie, 

Anglie, 

Holadsko, 

Německo, 

Španělsko, 

Švédsko 

III. Prospektivní 

studie 

Vytvoření a 

validizace nástroje 

k predikci vzniku 

deliria při přijetí na 

JIP – s mezinárodní 

účastí. 

Riziko vzniku deliria je 

možné predikovat již při 

přijetí pomocí E-PRE-

DELIRIC modelu a 

efektivně intervenovat. 

Christensen 

et al. (14) 

Asie IV. Deskriptivní 

studie 

Zjistit úroveň 

znalostí sester 

pracující na JIP 

v jihozápadní Asii 

o deliriu. 

Sestry prokázaly 

limitované znalosti 

z oblasti znaků a 

symptomů, rizikových 

faktorů a negativních 
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následků a komplikací 

deliria. 

Gasparo et 

al. (15) 

Italy IV. Validizační 

studie 

Validizovat 

Italskou verzi 

hodnotícího skóre 

CAM-ICU. 

Italská verze CAM-ICU 

byla ověřena jako 

reliabilní a praktický 

nástroj hodnocení 

deliria. 

Marino et al. 

(16) 

USA IV. Evaluační 

studie 

Zhodnocení 

implementace 

Delirium protokolu 

do praxe JIP. 

Po edukační fázi došlo 

k významnému zlepšení 

schopnosti sester užívat 

nástroje: ICDSC a 

ABCDE balíček. 

Nielsen et 

al. (17) 

Dánsko IV. Případové 

studie 

Elektrokonvulzivní 

terapie jako vhodní 

intervence u 

pacientů 

s protrahovaným 

deliriem 

nereagujícím na 

farmakoterapii. 

5 případových studií 

dokládá pozitivní vliv na 

skupinu pacientů 

s protrahovaným , 

farmakorezistentním 

deliriem. 

Panitchote 

et al. (18) 

Thajsko IV. Evaluační 

studie 

Zaměřuje se na 

nedostatečné 

rozpoznání 

příznaků delirií 

sestrami 

pracujícími na JIP. 

Studie potvrzuje četnost 

nerozpoznání delirií u 

starších pacientů na JIP. 

Srdeční selhání a užívání 

benzodiazepinů velmi 

limituje možnost 

rozpoznání delirii. 

Scott et al. 

(19) 

Velká 

Británie 

IV. Evaluační 

studie 

Implementace 

validovaného 

nástroje na 

hodnocení deliria u 

kriticky 

nemocných. 

Studie prokázala, že 

implementace 

hodnotícího nástroje do 

denní praxe je relativně 

snadné. Po absolvování 

edukačního programu se 

značně zvýšila 

schopnost sester 

s nástroje pracovat. 

Svenningsen 

et al. (20) 

Dánsko IV. Srovnávací 

studie 

Cílem bylo 

srovnání používání 

nástrojů pro 

hodnocení sedace a 

deliria v praxi 

V roce v2013 došlo k 

navýšení počtu pacientů, 

kteří jsou hodnoceni 

pomocí škál. 
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intenzivní péče 

v roce 2009 a 2013. 

Hála et al. 

(21) 

Česká 

republika 

V. Narativní 

review 

Literární přehled 

k tématice delirium 

v intenzivní péči. 

Review shrnuje rizikové 

faktory, nástroje 

hodnocení, 

farmakologickou i 

nefarmakologickou i 

nefarmakologickou 

terapii. 

Chval (22) Česká 

republika 

V. Názor 

experta 

Shrnutí základních 

znalostí o deliriu. 

Autor shrnuje rizikové 

faktory, nástroje 

hodnocení, 

farmakologickou i 

nefarmakologickou i 

nefarmakologickou 

terapii. 

 

Závěr 

Ve zvolených databázích byly vyhledány, dle vyhledávací strategie, vhodné články. Bylo vytvořeno 

literární review, které mapuje celkový přístup k pacientům s deliriem na jednotkách intenzivní péče. Od 

rizikových faktorů, přes predikci vzniku deliria a léčbu, až po dostupné intervence a následky deliria.  
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AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ 

 
Jana Swierczynová, Pavlína Štěpánová 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta 

  

 

Anotace 

 

Záchranná služba v Moravskoslezském kraji má 

ročně několik tisíc výjezdů. Nemalou skupinu 

ošetřených pacientů jsou děti. Dle vyhlášky 240/2012 

Sb. jsou indikace rozděleny dle naléhavosti do 4 

skupin. Bezprostřední ohrožení života je označeno 

indikací N1, pravděpodobné nebezpečí selhání 

životních funkcí indikací N2. Pokud bezprostředně 

nehrozí selhání základních životních funkcí, ale stav 

vyžaduje ZZS je volena operačním střediskem 

indikace N3. Je-li stav vyhodnocen jako neakutní, 

přísluší mu indikace N4. Posádky Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje vyjely v roce 

2015 k dětským pacientům v 8348 případech. Bylo ošetřeno 4387 chlapců a 3951 dívek.  

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje vyjela v roce 2015 k dětským pacientům v 

8348 případech. Bylo ošetřeno 4387 chlapců a 3951 dívek.  

S naléhavostí N1 byla výzva k pacientům v bezvědomí ve 120 případech. Další indikací byly křečové 

stavy a to v 83 případech, nejčastěji postihující děti ve věku přibližně 1 roku. Akutní laryngitida byla 

obsahem výzvy u 110 případů, s nejčastějším výskytem mezi 1-4 rokem. U 28 dětí došlo k aspiraci 

cizího tělesa. 135 dětí utrpělo popáleniny, z toho 2 děti byly poraněny elektrickým proudem. 2047 

dětských pacientů utrpělo úraz.  259 dětí bylo intoxikováno. Příčinou nejčastější intoxikace byl alkohol 

a to ve věku 15-16 let.  

Posádky záchranné služby poskytují nepřetržitě odbornou a profesionální péči pacientům všech 

věkových skupin. Disponují materiálním vybavením a pomůckami i pro ošetření pediatrických pacientů. 

  

 

Jana Swierczynova 

         LF OU 

student oboru Zdravotnický záchranář 

         swierczynova@gmail.com 
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TRANSPLANTACE STOLICE  

Nela Horáčková, Mgr. Radka Dzubová 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 

 

Anotace 

 Hlavním cílem této práce bylo zjistit znalosti 

všeobecných sester o fekální transplantaci. Dalším 

cílem bylo seznámení s problematikou klostridiových 

infekcí a hlavně přiblížit léčbu fekální mikrobiální 

transplantaci. Absolventskou práci jsme rozdělili na 

část teoretickou a praktickou. V teoretické části 

shrnujeme problematiku průjmovitých onemocnění 

způsobených Clostridium difficile a s tím i nejrůznější 

spojitosti, jako jsou rizikové faktory, klinický obraz, diagnostika, standardní antibiotická léčba a léčba 

pomocí transplantace stolice. V další části práce, a to praktické, jsme provedli průzkum prostřednictvím 

dotazníků. V této samostatné kapitole jsme uvedli celý proces průzkumu, to znamená od formulace 

problému, přes sběr dat až po samotné vyhodnocení stanovených předpokladů. Při komplexním 

hodnocení výsledků jsme zjistili, že hlavní cíl práce byl splněn. Ve stanovených předpokladech nebyly 

až tak velké odchylky. Respondenti velmi často uváděli, že o transplantaci stolice ani neslyšeli nebo 

pouze mylně tipovali odpovědi. Z výsledků jasně vyplývá, že se téměř každý respondent setkal se 

střevními infekcemi způsobenými Clostridium difficile. Zároveň skoro každý respondent užívá k jejich 

léčbě antibiotika a neuvědomuje si, že existuje i jiný typ léčby. Typ léčby, který je účinnější než 

antibiotika, šetrnější k pacientům a ekonomicky výhodnější pro nemocnici.  

Během práce jsme zjistili, že vzhledem k vysoké prevalenci tohoto onemocnění je informovanost 

všeobecných sester o fekální transplantaci velmi nízká. Tato domněnka vznikla na podkladě zkreslené 

až mizivé znalosti o problematice této léčebné metody. Je tedy velmi důležité seznámit personál 

nemocnic i samotné pacienty s danou problematikou. Proto jsme v rámci edukace vytvořili informační 

leták, týkající se právě fekální mikrobiální transplantace. Tento propagační materiál jsme poté roznesli 

do nemocnic, ve kterých průzkum probíhal. V úplném závěru bychom chtěli zmínit, že veškeré naše 

myšlenky a informace uvedené v této práci jsme konzultovali s Bc. Naděždou Gränzerovou, staniční 

sestrou gastroenterologického oddělení Nemocnice Vítkovice a.s. Agel, kde se FMT provádí a s MUDr. 

Liborem Štěpánem ošetřujícím lékařem na stejném oddělení. 
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SYNDROM VYHOŘENÍ U SESTER NA PRACOVIŠTÍCH INTENZIVNÍ PÉČE  

Andrea Běčáková, Soňa Bocková 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 

Anotace 

 Hlavním cílem průzkumu je zjistit výskyt syndromu vyhoření 

u všeobecných sester pracujících na jednotkách intenzivní 

péče interního a chirurgického typu. Mezi dílčí cíle patří 

myšlenka, zda s výskytem syndromu vyhoření souvisí délka 

praxe a rodinný stav sester a zda se vyskytují v nemocnicích 

služby supervizorů. Do průzkumu byly zařazeny všeobecné 

sestry z celkově 11 pracovišť intenzivní péče. A to konkrétně 

z nemocnice Frýdek – Místek, Vítkovické nemocnice a z 

Městské nemocnice Ostrava. Pro tento průzkum byl zvolen 

standardizovaný dotazník Maslach Burnout Inventory, který byl doplněn o identifikační údaje sester. 

Dotazník se skládá ze tří škál, které měří syndrom vyhoření, jsou jimi konkrétně emocionální vyčerpání, 

depersonalizace a osobní uspokojení. Literatura uvádí, že všeobecné sestry, které mají po svém boku 

partnera, trpí v nižší míře syndromem vyhoření, ale z našeho průzkumu vyplynuly hodnoty opačné. A 

zároveň náš průzkum potvrzuje fakt, že se syndrom vyhoření může vyskytovat u kohokoli bez závislosti 

na délce jeho praxe a typu oddělení, na kterém všeobecná sestra pracuje. Dle oddělení interních a 

chirurgických typů byl tedy zjištěn rozdíl ve všech doménách hlavně v hodnotách mírného vyhoření. 

Syndromem vyhoření jsou nejčastěji postihnuti ti, kteří pracují s druhými lidmi. Nejčastějšími obory, 

kde se syndrom vyhoření vyskytuje, jsou pomáhající profese. Proto je nutné tomuto jevu věnovat 

dostatečnou pozornost a pečovat o své zaměstnance a kolegy tak, aby docházelo ke snížení stresujících 

situací. 

Syndrom vyhoření je v dnešní době obecně známý pojem, který postihuje stále větší množství lidí. Dle 

dosavadních zjištění jsou nejvíce ohrožení lidé zaměstnaní v pomáhajících profesích, a to zejména lidé 

pracujících ve zdravotnictví, jelikož práce s trpícími a nemocnými lidmi klade velké nároky na 

zdravotníka (Venglářová, 2011). Nicméně riziko jeho vzniku ohrožuje kohokoliv z nás, nevyhýbá se 

žádné profesi. Syndrom vyhoření má postupně plíživý začátek, který vzniká důsledkem psychického 

vyčerpání, které souvisí s neustálým kontaktem s klienty (Ptáček, Bartůněk 2011). Je stavem, který 

nastává v důsledku dlouhodobého přetěžování organismu, kdy se člověk cítí fyzicky vyčerpaný a 

emocionálně vyprahlý a časem se u něj můžou objevit různé psychosomatické potíže. Při burnout 

syndrom se nejedná jen o obyčejnou únavu, která vzniká pouze u těch, co pracují s lidmi, ale vzniká 
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také tam, kde hodnocení efektivity práce záleží na kritice jiných lidí. Syndrom vyhoření, může 

propuknout z mnoha příčin. Záleží na osobnostních dispozicích každého jedince, na jeho sociální opoře 

v soukromém a pracovním životě, a také na tom, jestli dlouhodobě přetěžuje svůj organismus bez 

dostatečného prostoru pro jeho regeneraci (Kapounová 2007). Jedním z rizikových faktorů vzniku 

tohoto syndromu může být i povaha oddělení. Ošetřování nemocných lidí patří k velmi náročným 

profesím jak po stránce psychické, tak fyzické. Přístup ke klientům / pacientům musí být svědomitý, 

klidný, zodpovědný i příznivý. Proto toto povolání nemůže vykonávat kdekdo.  

Jednotky intenzivních péčí, jsou určeny pacientům při hrozícím, či již probíhajícím selhání jednoho, či 

více životně důležitých orgánů. (Kapounová, 2007) Dle specifických oborů medicíny se i jednotky 

intenzivní péče rozdělují na jednotlivá specializovaná zařízen, která musí být schopná se v mnoha 

případech starat o nemocné, kteří nejsou schopni samostatného života a jsou závislí na pomoci druhé 

osoby při vykonávání každodenních aktivit.  Již v roce 1854 Florence Nightingale, poukázala na nutnost 

oddělování akutně raněných vojáků, od těch méně poraněných. (Bartůněk a kolektiv, 2016) Náročnost 

naší profese stále roste. Zdravotnictví klade stále větší nároky na profesní úroveň a sociální dovednosti. 

Přednosti se vztahují na komunikaci a psychoterapeutické přístupy ke klientům a jejich blízkým. Nové 

moderní pomůcky technologie a přístroje zlepšují péči o nemocného, ale zároveň kladou četné nároky 

na jejich ovládání a využívaní sestrami. Ke zmírnění náročnosti povolání všeobecné sestry je nutné mít 

dostatek personálu, tak, aby každá ze sester měla nárok a prostor na svůj tolik potřebný odpočinek. Na 

vzniku syndromu vyhoření se neprokázala souvislost s věkem, rodinným stavem, ani délkou praxe v 

oboru. Z čeho vyplývá, že se dříve nebo později může tento problém týkat kohokoli z nás. Neboť ani 

typ vzdělání zdravotnických pracovníku nesnižuje vliv stresorů a neusnadňuje zvládání všech zátěží. 

(Bartošíková, 2006)  

Průzkum hodnotil v jaké míře, se syndrom vyhoření vyskytuje konkrétně u všeobecných sester 

pracujících na jednotkách intenzivní péče. Soustředil se také na to, zda výskyt tohoto syndromu 

ovlivňuje délka praxe, rodinný stav, ale zároveň i jaké je povědomí o službách supervizorů. 

Problematika syndromu vyhoření, poukazuje na jeho rizikové faktory, příznaky a fáze. Poukazuje také 

na jedince, které jsou syndromem vyhoření nejvíce ohroženy a poukazuje na možnosti jeho léčby a 

důležitost jeho prevence. Těžiště průzkumu se soustředilo na syndrom vyhoření konkrétně u skupiny 

sester pracujících na jednotkách intenzivní péče, který byl vyhodnocen pomoci Maslach Brnout 

Inventory dotazníku, které byly předkládány ve třech nemocnicích, konkrétně v nemocnici ve Frýdku - 

Místku, v Městské nemocnici v Ostravě a ve Vítkovické nemocnici na odděleních intenzivní péče 

různých oborů interního a chirurgického typu. Byla zjištěna míra syndromu vyhoření ve třech 

jednotlivých dimenzích. Respondenti z oddělení interních intenzivních péčí měli ve srovnání s 

odpovídajícími z oddělení chirurgických ve všech sledovaných dimenzích kladnější hodnocení, což 
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znamená, že jsou méně zasaženi syndromem vyhoření. Největší rozdíly mezi skupinami byly hlavně v 

dimenzi depersonalizace a osobního uspokojení. Bylo také zjištěno, že literatura uvádí, že všeobecné 

sestry, které mají po svém boku partnera, trpí v nižší míře syndromem vyhoření, ale z našeho průzkumu 

vyplynuly hodnoty opačné. Zároveň průzkum vyhodnotil, že nejvyšší mírou syndromu vyhoření v 

oblasti emocionálního vyčerpání a deperzonalizace trpí všeobecné sestry s délkou praxe 9 a více let. 

Tento fakt se v porovnání s informacemi z odborné literatury potvrzuje. V oblasti osobního uspokojení 

naopak vykazují nejnižší ohrožení syndromem vyhoření. Ale zároveň náš průzkum potvrzuje fakt, že se 

syndrom vyhoření může vyskytovat u kohokoli bez závislosti na délce jeho praxe, neboť u všech námi 

porovnávaných respondentů se tento fakt objevoval.  

Vyplývá tedy, že syndrom vyhoření je tématem aktuálním. S nutností tento jev nezanedbávat a věnovat 

zvýšenou pozornost sobě, i těm kolem nás. Obzvláště u pomáhajících profesí, mezi které patří právě 

profese všeobecné sestry, je supervize a prevence nezbytnou záležitostí. 
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DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BARIÉROVÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA 

STANDARTNÍM ODDĚLENÍ A PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ PÉČE  

  

Zuzana Vúová, Soňa Bocková 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 

 

Anotace 

Absolventská práce je zaměřena na bariérovou 

ošetřovatelskou péči ve zdravotnickém zařízení. Teoretická 

část práce zahrnuje základní termíny v oblasti 

nozokomiálních nákaz, tedy jejich definici, rizikové faktory, 

proces vzniku šíření, dále také zahrnuje nejvýznamnější 

nozokomiální nákazy, původce, zdroj, přenos a také 

prevenci. Dále obsahuje část, která zahrnuje definici bariérové ošetřovatelské péče a její zásady, 

hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči včetně následné péče o pokožku rukou, přehled 

ochranných pomůcek a pojmy dezinfekce a sterilizace. Poslední část obsahuje definici ošetřovacích 

jednotek, seznamuje s provozním řádem oddělení a také přibližuje s termínem „lege artis a non lege 

artis“. Praktická část je věnována průzkumnému šetření pomocí nestandardizovaného dotazníku. 

Výsledky průzkumného šetření přinesly téměř uspokojivé výsledky, ve kterém obstálo jak oddělení 

intenzivní péče, tak i standardní oddělení. Z výsledků také bylo zjištěno, že největší problematikou 

všeobecných sester v dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče je na jednotce intenzivní péče 

používání osobních ochranných pomůcek a na standardním oddělení je největší problematikou 

manipulace s kontaminovaným materiálem. V čem by se však měly znalosti zlepšit a provádět tak i 

důkladněji je hygiena rukou každého z personálu oddělení, nejen všeobecných sester. Hygiena rukou je 

ve zdravotnictví jeden z nejdůležitějších článků, jak uspět v prevenci šíření infekce a nemocničních 

nákaz. Je to jedna z činností, kterou mnoho lidí nejen zdravotnického personálu stále podceňuje. 

Bariérová ošetřovatelská péče je jedna z metod užívaná v boji proti šíření nozokomiálních nákaz. 

Dodržováním přísných hygienických zásad můžeme právě předcházet tomuto procesu šíření. 

Absolventská práce se zaměřovala na bariérovou ošetřovatelskou péči ve zdravotnickém zařízení a 

porovnávala znalosti jak na jednotce intenzivní péče, tak na standardním oddělení. Teoretická část práce 

se zabývala nozokomiálními nákazami, bariérovou ošetřovatelskou péčí a poslední téma bylo 

zdravotnické zařízení. Praktická část vyhodnocovala jednotlivé cíle práce pomocí průzkumného šetření 

a k tomu byl použit nestandardizovaný dotazník rozdělený do jednotlivých částí dané problematiky. 

Cílem této práce bylo zmapovat dodržování zásad bariérového přístupu v ošetřovatelské péči v prevenci 
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vzniku nozokomiálních nákaz na oddělení akutní péče a standardních odděleních. Mezi dílčí cíle bylo 

zjistit znalosti všeobecných sester o bariérovém přístupu jako prevence nozokomiálních nákaz a zároveň 

také zjistit znalosti všeobecných sester v oblasti techniky mytí a dezinfekce rukou. Všeobecné sestry 

mají znalosti nejen v oblasti bariérové ošetřovatelské péče, ale také v oblasti znalostí nozokomiálních 

tedy nemocničních nákaz. Hygienická dezinfekce rukou by se měla provádět ve všech pěti základních 

oblastech kdy se provádět má a ne, jen v nich. Ne vždy se ale dle průzkumného šetření, jak bylo zjištěno 

provádí. Nejvíce se uváděla možnost provádění mytí a dezinfekce rukou před a po kontaktu s pacientem, 

ale neměla by se opomíjet ani po expozici biologickým materiálem, po kontaktu s okolím pacienta, a 

především také před aseptickými výkony. Dotazované všeobecné sestry také uvádí, v čem vidí největší 

problém při dodržování zásad bariérové ošetřovatelské péče a na jednotce intenzivní péče odpověděly, 

že se jedná o používání osobních ochranných pomůcek a na standardním oddělení naopak největší 

problém při dodržování zásad je manipulace s kontaminovaným materiálem. Závěrem lze konstatovat, 

že všeobecné sestry na jednotlivých odděleních znalosti v dané problematice mají dostačující, jen je 

třeba je v určitých směrech více prohlubovat a nepodceňovat, aby péče o pacienta byla kvalitní a proces 

šíření nákaz byl na co nejmenší úrovni. 
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EDUKACE PRVNÍ POMOCI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Dominik Toman, Pavlína Blahutová 

SZŠ a VOŠZ Ostrava, Jeremenkova 2 

 

Anotace 

 Hlavním cílem průzkumu je zjistit úroveň laické první pomoci u 

žáků základních škol. Mezi dílčí cíle patří myšlenka, zda se 

s provedenou praktickou edukací formou modelací reálných 

situací zlepší u žáků  znalosti z první pomoci.  Do průzkumu byly 

zařazeny dvě základní školy okresu Ostrava a Karviná.  Pro 

tento průzkum byl zvolen dotazník vlastní konstrukce, který 

mapuje jednotlivé oblasti první pomoci. .  Velká procentuální 

odlišnost mezi obdobím před edukací a po edukací je 

ukazatelem, že edukace první pomoci u dětí je důležitá a má smysl. Edukace měla na děti velmi pozitivní vliv, 

který jim přinesl znalosti, zkušenosti a rady v oblasti krvácení, termických poranění, křečových stavů, ochrany 

během ošetřování, zlomenin, kardiopulmonální resuscitace a záchranných jednotek. Zahrnutí první pomoci do 

osnov základních škol a také aktivní spolupráce studentů zdravotnických oborů se základními školami (formou 

projektů) by představovala velkou pomoc při ošetření zraněného před příjezdem záchranných jednotek. 

Nikdy člověk neví, v jaké situaci se ocitne a kdy bude potřebovat pomoc druhého. Je zřejmé, že člověk, který 

danou situaci už někde viděl, se pravděpodobně zachová v praktickém životě správně a lépe než člověk, který se 

s danou problematikou ještě nepotkal.  

Průzkum poskytování první pomoci se zaměřuje na děti 6. tříd základní školy, jde tedy o věk v rozmezí 11-13 let. 

Tato věková skupina byla vybrána záměrně  z následujících důvodů- tyto děti se s výukou první pomoci ještě 

nesetkaly a pokud se s první pomoci setkaly, tak zprostředkovaně přes média, rodinu, přátelé. Děti mají často 

velký zájem o problematiku první pomoci zvláště, pokud mohou tyto úkony provádět prakticky. V učebních 

osnovách základních škol  není první pomoc koncipována jako samostatný předmět. Přesto je důležité děti 

vzdělávat v problematice první pomoci, protože lidský život je největší hodnota, kterou máme. Neposkytnutí 

první pomoci je neoddiskutovatelné a neomluvitelné. Cílem je aby měly děti povědomí o základních úkonech 

první pomoci, aby logicky přišly na nejlepší cestu, jak zraněným lidem pomoci. Chtěli jsme se  zaměřit i na to, 

jaké špatné vědomosti a dovednosti mají děti zažité v rámci poskytování první pomoci, např. jde o nevhodné 

zažité stereotypy - záklonu hlavy při krvácení z nosu, krvácení škrtidla u krvácení. Je důležité dětem ukázat 

základní body a principy poskytování první pomoci.  Je dobré přiblížit poskytování první pomoci logickým 

způsobem- věcmi, které znají ze života, např. krvácení přirovnat k prasklé hadici, kterou je zapotřebí zacpat, aby 

mohla voda (kterou dáváme květinám) dobře téci. Pro děti je důležité vědět, k čemu většina věcí, které naleznou 

v lékárničce, slouží (škrtidlo, rukavice, hotové obvazy). 
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Pomocí dotazníkového šetření byla zjišťována úroveň znalostí laické první pomoci u žáků základních škol 6. tříd 

a na základě deficitu zjištěných znalostí byla provedena edukace  dětí v oblastech krvácení, termických poranění, 

křečových stavů, ochrany během ošetřování, zlomenin, kardiopulmonální resuscitace a záchranných jednotek. Po 

edukaci bylo provedeno opětovné dotazníkové šetření, ke zjištění účinnosti provedené edukace. Dotazníkového 

šetření se zúčastnilo celkem 60 studentů obou škol.  Velká procentuální odlišnost mezi obdobím před edukací a 

po edukací je ukazatelem, že edukace první pomoci u dětí je důležitá a má smysl. Edukace měla na děti velmi 

pozitivní vliv, který jim přinesl znalosti, zkušenosti a rady v oblasti krvácení, termických poranění, křečových 

stavů, ochrany během ošetřování, zlomenin, kardiopulmonální resuscitace a záchranných jednotek.  

Zahrnutí první pomoci do osnov základních škol a také aktivní spolupráce studentů zdravotnických oborů se 

základními školami (formou projektů) by představovala velkou pomoc při ošetření zraněného před příjezdem 

záchranných jednotek.           
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