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JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ… 

Sabina Psennerová 

 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta,  

Katedra intenzivní medcíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

 

Anotace 

Zdravotnické operační středisko je základním 

kamenem záchranné služby. Je nezbytné pro běžný a 

bezproblémový chod jednotlivých výjezdových 

posádek. Jedná se o profesi velmi náročnou a ve 

většině případech nedoceněnou. Více než kde jinde 

platí heslo: kdo nezažil - neuvěří… 

Personál zdravotnického operačního střediska (dále jen ZOS) prochází důsledným výběrovým řízením. 

Toto má prověřit dostatečnou odbornou úroveň a psychickou připravenost žadatele. Odborná úroveň se 

týká znalosti první pomoci (forma test). V podobě na sebe navazujících testů se hodnotí i psychická 

odolnost, postřeh a paměť.   

Sebelepší výsledek výběrového řízení vás po prvních směnách ujistí, že se ocitáte na úrovni 3H (hluchá, 

hloupá, hotová). Vybaveni odbornými znalostmi teoretickými i praktickými s reálným povědomím o 

činnosti zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) zjišťujete, že všechno je jinak. 

Tým ZOS je rodělen na pozice call takera a operační řízení. 

Činnost Call takera je definována jako přijetí tísňové výzvy volajícího. Jednoduchá formulace 

skrývá největší riziko profese. Pouze na základě sluchového vjemu má operátor rozpoznat jestli se jedná 

o indikovaný výjezd pro posádky ZZS, o jak závažný stav se jedná a ideálně stanovit nějakou pracovní 

dg. Vychází se z informací, které poskytuje NĚKDO: 

- Osoba vystavena emočnímu vypětí, stav většinou ve své akutní podobě ještě probíhá a call taker 

je uchem na místě (i prostý kolaps v úvodu vypadá stejně jako náhlá zástava oběhu- jak 

rozhodnout?). 

- Osoba pod vlivem návykové látky, která má problém (kromě vulgarismů) popsat to co vidí. Jeho 

popis z pohledu 3 ‰ jednoznačně nemůže odpovídat realitě. 

- Anonymita telefonického hovoru vede často volajícího ke slovní agresivitě (důvodem jsou z jeho 

pohledu zbytečné otázky calltakera , nevyslání posádky na místo, aj.). 

Klíčové slova 

Zdravotnické 

operační středisko, 

zdravotnická záchranná 

služba, tísňová linka, call 

taker, operační řízení. 
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A to je onen tenký led na který se operátor dostává. Trestné totiž není jen neposkytnutí pomoci  

pacientovi, který jeví známky poruchy zdraví, ale i pacientovi, který tyto známky nejeví, ale může být 

přitom v situaci ohrožení života. Typicky se jedná o případ, kdy dispečer podcení příznaky a nevyšle 

výjezdovou skupinu. 

Podstata operačního řízení přednemocniční péče je ve vysílání nejvhodnější posádky na místo 

události. 

Zatím co výjezdová posádka ve většině případech řeší problém jednoho pacienta. Operátor jich řeší X. 

Mnohdy s převahou počtu pacientů nad počtem výjezdových posádek. A tak se začíná tvořit řada 

pacientů na jedné straně a na straně druhé řada nerudných členů posádek, kteří jsou informováni o dalším 

zásahu ještě před ukončením toho předchozího. 

Přes všechna negativa, která byla zmiňována, je to práce úžasná. Nutno říct, že: 

- Operátor tísňové linky je na místě jako první z celého týmu. 

- Operátor provází pacienta po celou dobu. 

- Operátor ví všechno (bohužel někdy pozdě ). 

S úctou všem na ZOS. 

 

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

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

MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-

4736-839. 

PhDr. Sabina Psennerová, PhD. 

        Ostravská univerzita  

Katedra intenzivní medicíny, 

urgentní medicíny a forenzních 

oborů 

Zdravotnická záchranná služba 

ZZSMSK 

sabina.psennerova@osu.cz 
 

 

mailto:sabina.psennerova@osu.cz
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URGENTNÍ VÝZVA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI 

Ladislav Lang 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Urgentní výzva je postup, který zefektivňuje poskytování 

přednemocniční neodkladné péče a má za cílzkrátit čas 

dojezdu výjezdových skupin zdravotnických 

záchranných služeb k osobám v přímém ohrožení života. 

 

 

Urgentní výzva je funkcionalita systému pro operační řízení, která umožňuje zadat příkaz k výjezdu 

výjezdovým skupinám Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje bez nutnosti vyplnit 

všechny, jinak povinné, položky tísňové výzvy. Spuštění urgentní výzvy bylo v Moravskoslezském kraji 

načasováno na začátek měsíce února letošního roku.  

Operátor národního čísla tísňového volání 155 (dále calltaker) použije urgentní výzvu vždy, když přijme 

tísňovou výzvu s naléhavostí prvního stupně. Obvykle se jedná o závažnou dopravní nehodu, bezvědomí 

s poskytováním instrukcí k telefonicky asistované neodkladné resuscitaci nebo hromadné postižení 

zdraví. Calltaker v úvodu hovoru zajistí co nejdříve převzetí adresy místa události a bezprostředně po 

zadání adresy tísňovou výzvu předá ke zpracování dispečerovi zdravotnického operačního střediska. 

Dispečerské pracoviště pracuje s událostí, která obsahuje pouze adresu, naléhavost prvního stupně a 

popis &quot; urgentní výzva&quot;. Dispečer zajistí okamžité vyslání nebo přesměrování vhodné 

výjezdové skupiny na místo události. Po doplnění všech položek v záznamu operátora k události ze 

strany calltakera dispečer následně předá tyto informace vyslané výjezdové skupině. 

V případě obdržení příkazu k výjezdu s urgentní výzvou pak každá výjezdová skupina bez zbytečného 

odkladu vyjíždí na místo události. Vedoucí výjezdové skupiny obdrží v průběhu jízdy později zjištěné 

a upřesňující skutečnosti k dané události. 

                                                                            Ladislav Lang 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

územní odbor Ostrava 

Nemocniční 11/3328, 702 00 Moravská Ostrava 

Tel.: 734692877 

E-mail: ladislav.lang@zzsmsk.cz 

  

Klíčová slova  

tísňová výzva, 

bezvědomí, telefonicky 

asistovaná neodkladná 

resuscitace, hromadné 

postižení zdraví 
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ČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH INTERVENTŮ A JEJICH VYUŽITÍ V MSK 

Lukáš Humpl 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

 

 

Anotace 

Zdravotničtí pracovníci pracují každodenně v situacích, 

které souvisejí s nemocí, neštěstím, těžkou životní ztrátou, 

či smrtí. V blízkosti pacientů se často nacházejí také lidé, 

kteří sice neutrpěli újmu fyzickou, ale došlo k těžkému 

zasažení jejich psychiky. Mohou to být blízké osoby 

pacienta nebo zemřelého, svědkové události či jiní, 

kterých se situace výrazně dotkla a jeví známky akutní 

stresové reakce. Kromě péče o samotného pacienta je v některých situacích vhodné nabídnout pomoc i 

těmto tzv. sekundárně zasaženým, a to poskytnutím první psychické pomoci. 

 

V rámci Moravskoslezského kraje je v současné době k dispozici sedm desítek zdravotnických 

interventů, kteří první psychickou pomoc v praxi poskytují. Jde o zdravotní sestry a záchranáře, kteří 

prošli certifikovaným výcvikem v poskytování první psychické pomoci v NCO NZO.  

Své aktivní týmy interventů má Zdravotnická záchranná služba MSK, Fakultní nemocnice Ostrava, 

Městská nemocnice Ostrava, nemocnice Havířov a Slezská nemocnice v Opavě  

 

Zdravotničtí interventi v MSK ročně odvedou přes stovku zásahů u sekundárně zasažených osob: 

 

Co je první psychická pomoc 

Klíčová slova  

akutní stresová 

reakce, sekundárně 

zasažený, první 

psychická pomoc, 

zdravotnický intervent 
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Jedná se o podporu osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím 

vzniku nebo s odstupem několika hodin či dnů od události (pozůstalým, rodinným příslušníkům a další 

veřejnosti), při situacích nadlimitního psychického zatížení způsobené obtížnou/tragickou událostí. V 

případě potřeby na první psychickou pomoc navazují další formy péče, jako jsou psychosociální péče, 

krizová intervence, psychologická ambulantní, nebo stacionární zvládání traumatických zážitků, a 

podobně.   

 

Kdy bývá zásah zdravotnického interventa požadován  

V případě, že se v situaci, která je zdravotnickým týmem řešena, nachází tzv. sekundárně zasažení, a 

jejich chování/stav nese zjevné známky akutní stresové reakce. Zasažená osoba/osoby musí s příjezdem 

interventa souhlasit.  

 

Počty zásahů u nejčastějších indikací v rámci nemocnic a ZZS v Moravskoslezském kraji ukazují 

následující tabulky: 
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Co to je akutní stresová reakce (ASR) – F 43.0  

Vzniká jako bezprostřední reakce na psychický či fyzický stres. Základními známkami nastupující ASR 

jsou: úvodní ustrnutí, dezorientace, porucha pozornosti, snížené poznávací a rozumové schopnosti. Na 

tyto příznaky může navazovat stav apatie či hyperaktivita jedince. Mezi samotné projevy mohou patřit: 

zrudnutí, tachypnoe, tachykardie, výrazné emoce, třes, zrychlená mluva, motorický neklid. Méně často 

se objevují: absence emocí, omezená mimika, zpomalené pohyby, bledost, omezená schopnost očního 

kontaktu. 

 

Kdy předpokládat potřebu zásahu interventa  

Celkový výčet indikací je vcelku bohatý, avšak co do četnosti vystupují do popředí: situace náhlých 

úmrtí/sebevražd, náhlá úmrtí dětí, sebevraždy/sebevražedné pokusy dětí, náhle osamělý pozůstalý, 

dopravní nehody s úmrtím, hromadná neštěstí, atd. 

 

Kdo je oprávněn požadovat příjezd interventa  

Interventa povolává k zásahu výhradně zdravotnický pracovník, vyžadují-li to okolnosti, nejde tedy o 

službu veřejně dostupnou. Oprávněn k tomuto kroku je dle provozních pokynů na jednotlivých 

pracovištích lékař, vedoucí výjezdového týmu, nebo NLZP. 

      

                PhDr. Lukáš Humpl  
         ZZS MSK 

         lukas.humpl@zzsmsk.cz 

mailto:lukas.humpl@zzsmsk.cz
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PŘEZITÍ PACIENTŮ SE SRDEČNÍ ZÁSTAVOU V MSK 

Petr Jaššo 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. 

 

         

 

 

Anotace 

Přednáška prezentuje výsledky klinického výzkumu 

EURECA TWO, jenž probíhal na území MSK 

v posledním kvartálu roku 2017. Jednalo se o unikátní 

studii se zapojením 29 evropských států, kdy 

předmětem byl každý pacient, u nějž došlo v těchto 

zemích k srdeční zástavě.. 

 

Studie se zpravidla realizují na území určitého území a mívají pouze lokálně informační charakter. 

EURECA TWO, což je název jedné z nejvýznamnějších studií přednemocniční a nemocniční péče 20 a 

21. století, je specifická v účasti 29 zemí. Tyto sledovaly stejná data, ve stejném období i se stejnou 

citlivostí. Sběr dat zajišťovali lokální koordinátoři jednotlivých krajů či správních celků zemí, za každý 

stát poté byly výsledky kontrolovány a sumarizovány národním koordinátorem. Nedílnou součástí 

studie se však stali dispečeři operačních středisek a výjezdoví zaměstnanci zodpovědní za jednotlivé 

okresy, kteří zapisovali během 3 měsíců každého pacienta, u kterého bylo operátory vysloveno 

podezření ze srdeční zástavy, či u kterého zástavu zpozorovala posádka záchranné služby. 

V Moravskoslezském kraji se jednalo o 422 pacientů, kteří během 3 měsíců „spadli“ do studie a ať již 

se jednalo o pacienty, kteří měli 1 rok, nebo rekordmanku se 106 lety, doplnili tak vzorek mnoha desítek 

tisíc pacientů, kteří pomohou s nalezením optimálních postupů, které budou prezentovány v nových 

Guidelines, tedy doporučených postupech v roce 2020. Studie odhaluje velmi zajímavá data časových 

faktorů srdeční zástavy, etiologii vzniku, správnost vyhodnocení informací od volajícího dispečery či 

úspěšnost defibrilací, využití AED a zejména sekundární přežití pacientů s plným hodnocením CPC při 

propuštění. Pro autora, který byl lokálním koordinátorem studie pro Moravskoslezský kraj, se jednalo a 

stále jedná o nejdůležitější část studie a obrovský motivační faktore pro další práci i vzdělávání.  

Mgr. Petr Jaššo, MBA 

ZZS MSK 

petr.jasso@zzsmsk.cz 

Klíčové slova 

srdeční zástava, 

studie, eureca two, 

přežití. 
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PRÁCE KORONERA A KOMPLEXNÍ POHLED NA BEZPEČNOST PŘI 

OHLEDÁNÍ ZEMŘELÝCH 

Michal Ptáček 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

1.KORONERSKÁ s.r.o. 

Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Se společenskými změnami po roce 1989, změnou 

financování a organizace primární lékařské péče, 

rozpadem sítě závodních lékařů, LSPP a 

„výjezdových“ pohotovostí v mnoha regionech vyvstal 

problém s určením kompetentní osoby - lékaře, která 

by provedla zákonné ohledání zemřelého mimo 

zdravotnické zařízení. Ochota praktických lékařů vzhledem ke změně úhrad a změně systému poklesla. 

Reálně v některých regionech docházelo zejména mimo pracovní dobu k situacím, kdy doslovně „na 

ulici ležela mrtvola“, ke které se žádný z oslovených lékařů „nehlásil“ anebo byla o provedení ohledání 

žádána ZZS, což však není její poslání a posádka pak mnohdy chyběla na jiném místě. 

V souvislosti s „novým“ Zákonem o zdravotních službách (372/2011 Sb.) je za ohledání zemřelých 

odpovědný kraj. Příspěvek krátce shrnuje současný model, který nyní funguje v Moravskoslezském kraji 

a stručně popisuje i nedílnou forenzní problematiku při práci koronera.  

Účastníci konference znají ze své práce výjezdy (i nelékařských posádek), kde rozpoznají jisté známky 

smrti a cestou dispečinku je aktivován Koroner. Příspěvek přiblíží, co se děje pak. 

 

Do současné praxe při nálezu zemřelého patří zejména stanovení příčiny smrti, vyslovení podezření 

na případnou násilnou smrt, přijetí určitých trestně-právních a/nebo preventivně-medicínských opatření 

a v neposlední řadě nutnost správné, kompletní a zároveň časně provedené dokumentace a administrace. 

Ohledání se (v různém, postupně zdokonalovaném provedení) provádí již od středověku. Nyní je 

upraveno především zákonem o zdravotních službách. 

Relativně „novým“ jevem je i stále častější umírání ve zdravotnických zařízeních - před cca 150 lety 

s rozvojem špitálů, lazaretů a nemocnic - ubývá počet úmrtí na veřejnosti a zejména starých 

polymorbidních lidí doma. Dále bude v tomto sdělení hovořeno pouze o zemřelých MIMO zdravotnická 

zařízení s lékařskou péčí (o zemřelé v nemocnici se postará sloužící lékař). 

Stanovení smrti může provést pouze lékař. Prohlídku těla zemřelého je nutné provést u každé zemřelé 

osoby. Úkolem prohlídky je zjistit smrt osoby, pravděpodobné datum a čas úmrtí, pravděpodobnou 

Klíčové slova 

ohledání zemřelého, 

jisté známky smrti, 

bezpečnost, zdravotnická 

záchranná služba 
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příčinu smrti a dále stanovit, zda bude prováděna pitva. Obecná definice smrti, resp. jejího okamžiku, 

je zcela přenechána lékařské vědě. Výjimku tvoří definice pro potřebu Transplantačního zákona 

(okamžik smrti = nezvratná ztráta funkce celého mozku, vč. mozkového kmene - jedná se o technicky 

náročné a opakované vyšetření, které se u úmrtí jinak běžně neprovádí). 

Diagnózu smrti může učinit i nelékař, v praxi kdokoli. Konstatování smrti (= terminus technikus) je 

dle zákona svěřeno výhradně oprávněné osobě, tedy lékaři. Stanovením diagnózy smrti se rozumí 

situace, kdy nelékař (příbuzný, policista, …) nalezne osobu s jistými známkami smrti - je si jist 

„neživostí“ a toto sdělí na tísňovou linku, případně nalezne lidské pozůstatky (část kostry apod.). 

V poslední době se vyslovení diagnózy smrti (pacient je mrtvý) dostává i přímo do popisu práce nelékařů 

- profesionálů, např. zdravotnických záchranářů v posádkách zdravotnické záchranné služby bez lékaře, 

sester pracujících v domácích hospicových službách a podobně. Konstatování smrti a vyplnění 

příslušných dokumentů ale stále zůstává pouze na lékaři. 

Aby k prohlídce těla zemřelého mohlo vůbec dojít, je v zákoně o zdravotních službách zakotvena 

obecná oznamovací povinnost. Zjednodušeně povinnost každého, kdo se dozví o zemřelé osobě, 

informovat o nálezu praktického lékaře zemřelého. A není-li znám, tak informovat tísňovou linku. Se 

změnami, které nastaly ve společnosti a ve zdravotnictví po roce 1989, nastal v některých regionech 

s ohledáváním zemřelých mimo zdravotnická zařízení problém. Hlavní příčinou byla změna financování 

činnosti praktických lékařů (většinou se dnes jedná o formu podnikání v tržním prostředí, praktický 

lékař si na sebe musí „vydělat“). Ani pacient již nemá neomezeně dlouhou pr pustku ze zaměstnání. 

Není možné, aby v polovině své pracovní doby praktický lékař pravil v plné čekárně „běžte domů, 

vážení, jedu ohledávat zemřelého, přijedu asi za 3 hodiny, tedy pokud bude policie hotova“. Ohledávání 

- byť jej lze praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost stále kódovat a vyúčtovávat 

zdravotní pojišťovně - není pro praktické lékaře lukrativní a mnohdy ani organizačně možné (objednané 

prevence, pracovnělékařské služby, …tento fakt je zohledněn i v zákoně: „nesmí vést k narušení 

poskytování zdravotních služeb“). Další příčina neochoty praktických lékařů je jejich prostý nedostatek 

v regionech, tedy větší (mnohdy zejména administrativní) vytížení až přetížení. Po roce 1989 postupně 

navíc došlo ke zrušení závodních lékařů. 

Zjednodušeně lze tedy říci, že v nedávné době bylo pro praktické lékaře ohledání zemřelého (zejména 

pro lékaře neznámého = typicky zemřelá osoba ve vlaku projíždějícím obvodem praktického lékaře) 

odborně, forenzně i finančně zcela neatraktivní. Pro zdravotnickou záchrannou službu bylo ohledání 

výkonem doplňkovým, okrajovým, neoblíbeným, který je zejména z pohledu operačního řízení (práce 

dispečera) rizikový (auto/posádka vyblokována fakticky pro administrativní výkon, chybí pro akutní 

přednemocniční péči). Dále se prakticky rozpadla síť lékařských služeb první pomoci, lékařských 

pohotovostních služeb a jejich „jezdících“ či „výjezdových“ ekvivalentů. V této situaci, kdy ne zcela 
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zřídka docházelo k až několikahodinovým (slovním) tahanicím a přemlouvání, kdo se k ohledání 

(mnohdy i na frekventované veřejné místo) uvolí/vypraví, bylo potřeba přijmout taková opatření, která 

by jasně stanovila, kdo je za ohledání zemřelého zodpovědný. Proto je nyní v zákoně o zdravotních 

službách (372/2011 Sb., platný od 1. 4. 2012) v § 84 jasně stanoveno, který poskytovatel zdravotních 

služeb a za jakých podmínek je povinen prohlídku těla zemřelého zajistit. Jedná se o: 

a) poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 

u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; 

provedení takové prohlídky však nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb;  

b) nejde-li o postup podle písmene a), lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo 

poskytovatel nebo lékař, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenu smlouvu; 

c) poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí; 

d) poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování 

přednemocniční neodkladné péče; 

e) lékaři ozbrojených sil v případě, že jde o prohlídku těl osob, které zemřely ve výcvikovém prostoru 

nebo zařízení ozbrojených sil nebo při výkonu vojenské služby; 

f) lékař Vězeňské služby v případě, že jde o prohlídku osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu 

odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to naplatí, není-li tento lékař k dispozici. 

Z výše uvedeného vyplývá, že za zajištění ohledání osoby na veřejném místě (mimo zdravotnické 

zařízení) je při absenci praktického lékaře ochotného ohledání provést organizačně odpovědný kraj 

(hlavní město Praha). V reálu ale není vždy od začátku jisté, že je nalezená osoba opravdu mrtvá. Nástin 

základních možných situací: 

 - Aktivace ZZS bez ohledání 

Nalezne-li kdokoli osobu, která má poruchu základních vitálních funkcí, zahájí neodkladnou první 

pomoc a kontaktuje tísňovou linku (155, 112). Dispečink zdravotnické záchranné služby vysílá na místo 

posádku ZZS a poskytuje telefonicky asistovanou první pomoc nebo telefonicky asistovanou 

neodkladnou resuscitaci do příjezdu zdravotnické posádky k nemocnému. Pokud je pacient zjevně mrtev 

(jisté známky smrti, …), lékař ZZS nezahájí resuscitaci, nevyplní list o prohlídce zemřelého (neprovede 

ohledání) a po vysvětlení situace rodině a vypsání zdravotnické dokumentace o výjezdu na místo 

události pozve cestou dispečinku ZZS buďto registrujícího praktického lékaře, bude-li schopen a 

ochoten provést ohledání, anebo na místo přivolá smluvního poskytovatele ohledání (koronera). O 

provedení pitvy. 

 - Aktivace ZZS s ohledáním 

Pokud lékař ZZS ve výše uvedené situaci zahájí léčbu, která však bude přes veškeré snažení neúspěšná 

(skončí pacientovou smrtí), provede následně lékař ZZS i ohledání těla zemřelého. Koroner na místo 

nebude volán. Tělo zemřelého bude odesláno ke zdravotní pitvě. 
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 - Nejisté úmrtí 

Při přijetí výzvy operačním střediskem ZZS ve smyslu „nejistého úmrtí“ (např. dle popisu volajícího je 

pacient mrtvý, dle volajícího je chladný, ztuhlý, nedýchá, naposled s volajícím mluvil včera, ale volající 

si není diagnózou úmrtí zcela jist) vyšle dispečink ZZS na místo výjezdovou posádku ZZS bez lékaře. 

Vedoucí posádky (zdravotnický záchranář, všeobecná sestra se specializací, …) jako nelékař -laik 

potvrdí diagnózu úmrtí a cestou dispečinku je na místo pozván koroner (smluvní poskytovatel ohledání 

v daném kraji). Pro úplnost dodávám, že ZZS mají vnitřně upraveno, za jakých okolností je možno 

vyslat pouze nelékařskou posádku a co má posádka dělat v případě, kdy by se nejednalo o zemřelého). 

 - Jisté úmrtí 

Volající - laik (nejčastěji příbuzný, nelékařský zdravotnický personál v domovech důchodců, police, 

hasiči, …) nalezne zemřelého a vysloví diagnózu úmrtí na linku tísňového volání. Dispečer ZZS 

kontaktuje registrujícího praktického lékaře, není-li znám nebo dostupný, tak koronera. Výjezdová 

posádka ZZS není k události aktivována. ZZS různých krajů mají pro tyto situace zpracovány metodické 

listy. 

V případě domnění rodiny, ohledávajícího lékaře (koronera), policie či kohokoli zúčastněného, že se 

jedná o nepřirozené úmrtí, je ze zákona na místo události volána policie. Ohledání zemřelého  provede 

zvykle ohledávající lékař (koroner, praktický lékař, …), policie si následně dle svého uvážení na místo 

volá soudního lékaře k dalším úkonům. 

Pokud ohledávající lékař z nějakého důvodu nenařídí pitvu a orgány činné v trestním řízení trvají na 

jejím provedení, zajistí si tyto pitvu soudní. Úkolem ohledávajícího lékaře z forenzního pohledu je 

zejména postřehnout a správně vyhodnotit indicie nevylučující smrt jinou než přirozenou. K tomu 

koronerovi slouží zejména přehled situace na místě, fyzikální nálezy a další na těle zemřelého, 

předchorobí před úmrtím a je-li dostupná, tak i zdravotnická dokumentace zemřelého. 

Jsou popsány případy, kdy byla za úmrtí zdánlivě působící jako přirozená smrt maskována např. 

sebevražda zemřelého. Osoby blízké pak jednaly s cílem získání výplaty životní pojistky zemřelého 

apod. Tato událost měla pro pozůstalé trestněprávní dohru. Z medicínského a epidemiologického 

hlediska je nutné se při ohledání řídit navíc i zákonem o ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejícími 

podzákonnými normami. Při podezření na úmrtí v souvislosti s povinně hlášenou nemocí toto hlásit 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Hlášení/provední zdravotní pitvy by měla podléhat i jiná „podezřelá“ 

úmrtí, která jsou vyjmenována v zákoně. 

V neposlední řadě musí ohledávající dbát i na svou vlastní bezpečnost. K úmrtí může docházet 

v zamořených prostorách (CO, CO2, průmyslové plyny, produkty hoření…), v místech hrozících 

živelních katastrof, na veřejných komunikacích, železnici a v neposlední řadě v prostředí, kde po smrti 

blízkého dochází k silným emocím a s tím spojenou možnou agresí ze strany pozůstalých. Protože 
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konference, na které je tento příspěvek publikován, je pořádána v Moravskoslezském kraji, bude nyní 

pro lepší názornost přiblížena současná situace stran ohledání zemřelé osoby v tomto regionu. 

Prohlídky těl zemřelých pro území Moravskoslezského kraje zajišťuje od 1. 1. 2017 společnost 

1.KORONERSKÁ s.r.o., a to nepřetržitě, Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. Pro 

výzvu k prohlídce těla zemřelého) je 725 440 155.  

Koroner v Moravskoslezském kraji funguje v současné době systémem jedné stálé posádky sloužící 

v nepřetržitém provozu ve 12hodinových směnách. Dále službu pro 1. Koronerskou s.r.o. zajišťuje síť 

smluvních externistů. Společnost má svůj dispečink, díky jehož prostřednictvím se vede i elektronická 

agenda s matrikami a další. Koroneři mají elektronický podpis k urychlení adminstrativy při komunikaci 

s institucemi na dálku. 

Stálou posádku tvoří osobní automobil (zpravidla s náhonem 4x4, Škoda octavia) s firemním 

označením, řidičem (oficiální název pozice je Koroner - operátor) a lékařem (oficiální název pozice je 

Koroner - lékař). Posádka dle pokynů dispečinku společnosti 1.Koronerská s.r.o. zajišťuje ohledání na 

území celého Moravskoslezského kraje. Snaha je provést ohledání do 120 minut od nahlášení události. 

Ve voze je kromě potřebných tiskopisů i základní vybavení osobními ochrannými pomůckami, 

prostředky k provádění osobní hygieny, jednorázové obleky a návleky, svítilna a další. K dispozici je 

navigační systém typu GPS. Vozidlo není součástí integrovaného záchranného systému a to ani jako 

ostatní složka. 

Externisté jsou smluvní lékaři, kteří za úplatu provádějí ohledání na výzvu dispečinku v případě, kdy 

je stálá posádka vytížena jinou událostí a ohledání dalšího zemřelého by nebylo z kapacitních/časových 

důvodů provedeno do času uvedeného ve smlouvě s krajem. Jezdí ve svých vozech a ujeté kilometry 

jsou zohledněny v odměně za ohledání. Jiné kraje mají obdobnou dohodu s různými firmami (např. 

Jihočeský, Královéhradecký, …), jednotlivci anebo mají prohlídku zemřelých smluvně ošetřenou se 

zdravotnickou záchrannou službou příslušného kraje (Pardubický, Karlovarský, …), kterou taktéž (ze 

zákona) zřizují. Příslušná záchranka má pak pro provádění ohledání vyčleněné své síly a prostředky nad 

rámec plošného pokrytí kraje výjezdovými skupinami pro poskytování přednemocniční neodkladné 

péče). Ve smlouvě je případně dohodnutá i suma, kterou kraj doplácí smluvní straně nad rámec plateb 

od zdravotních pojišťoven jako úplatu za „držení pohotovosti“ a další. Dále ve smlouvách bývá 

dojednána doba, do které by měla být událost fyzicky i administrativně „koronerstvím“ uzavřena (ze 

strany kraje bývá pochopitelně tlak na co nejčasnější provedení ohledání). 
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ETICKÁ DILEMATA NA ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ 

Harabišová Michaela 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

 

Anotace 

Rozhodování o životě a zdraví člověka v urgentních 

podmínkách si žádá mnohé úvahy. Identifikace 

konfrontačních problémů v rámci poskytování primární 

přednemocniční neodkladné péče, je v kontextu 

uvědomění si protiváhy morálního relativizmu 

současného světa výrazně ovlivněna a ztížena 

individuálními, místními i multikulturními zvyklostmi, včetně sociálně - religiózních faktorů, a v 

neposlední řadě i stále signifikantnějším směrováním nastalých situačních dilemat k právnímu řešení. 

V průběhu reálné praxe vzniklé mnohé diskutabilní polemiky a nejasnosti, jejichž výslednicí by měla být 

snaha nejen přijetí východiska teoretického, ale hlavně východiska praktického, formulují závažné 

problémy pro současnou etiku v oblasti poskytování služeb zdravotnické záchranné služby. 

 

„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou 

a se společností.“ 

Albert Schweitzer 

(francouzsko-německý lékař a filozof) 

Etický přístup zdravotnických pracovníků k pacientům je známkou skutečné profesionality, kterou na 

rozdíl od odborných vědomostí a zručností umí posoudit již i malé dítě (Rapčíková, 2014, s. 7). 

Konkrétní náplň práce zdravotnických záchranářů, o to více v atmosféře lidského utrpení, v dimenzi 

urgentních život ohrožujících stavů a v podmínkách časové tísně, které mohou být zdrojem závažných 

důsledků jak pro konkrétního jedince, tak i samotnou zdravotnickou profesi, je jen těžce představitelná 

bez pochopení a akceptace etických souvislostí. Již v minulých dekádách, však s výraznou progresí 

v současnosti v obzvlášť ekonomicky a právně rozvinutých zemích, prezentují přední představitelé 

záchranných služeb, odborníci managementu, záchranáři z praxe, samotní pacienti a v neposlední řadě 

i masmediální komunita své pohledové úhly na danou problematiku. Nové technologie, důkazy 

medicínské vědy a hlavně očekávání veřejnosti, která má v současnosti stále více právní podvědomí, 

vedou ke stále signifikantnější profilaci ne jen odborných, ale i etických principů, které se stávají ještě 

důležitější součástí postupů a rozhodnutí u pacientů v akutním ohrožení života a zdraví. V rovině 
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multidimenzionality záchranářské praxe se jedná především o nejdramatičtější stavy, mezi které se, 

mimo jiné, řadí srdeční zástava. Zde by nejvyšším imperativem, vedle jednoznačné maximální odborné 

erudovanosti a plného nasazení, mělo být paralelní respektování individuality a hodnotového systému 

pacienta, coby signifikantního piedestalu principů etických řádů – prima facie principů, jdoucí s 

neselektivitou autorů Toma L. Beauchampa a Jamese F. Childresse, přes ne jen jejich autorské, ale taktéž 

naše autentické potvrzení uvědomění si těžkostí v dosažení všeobecné celospolečenské shody. Výše 

uvedené je konkrétně v České republice vyjádřeno i zákonně, a to doslovným: „Náležitou odbornou 

úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských 

postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní 

možnosti“, a dále definováno zákonně uloženou povinností všem zdravotnickým pracovníkům v 

poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni při respektování etických principů (Zákon 

372/2011 Sb., § 4 a § 49). 

V rovině chápání principu autonomie se jedná především o důraz na osobní preference pacienta, který 

by měl být na principu my life – my health osobní součástí medicínského rozhodování. Je lidským 

právem přijmout, anebo odmítnout jakoukoliv léčbu, coby informovaného resumé ve svůj prospěch, s 

cílem  maximální možné eliminace pouze paternalistických záchranářských rozhodnutí. Princip 

autonomie vychází z Helsinské deklarace lidských práv i následných legislativních modifikací a 

doplnění, kdy ve zdravotnické praxi je univerzální realitou, však v situacích urgentních realitou 

problematickou, resp. otáznou při nemožnosti aktivní pacientovy účasti, např. z důvodu jeho bezvědomí. 

Ve stejném duchu aspiruje i princip beneficience k dosažení pacientova prospěchu na základě posouzení 

relevantního rizika a přínosů. V situacích zástavy životních funkcí tak hovoříme o zahájení 

kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR), na druhou stranu však v některých specifických případech 

o jejím nezahájení. Jak uvádí prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, tento a ostatní 

základní imperativy lékařské etiky platí a budou platit, včetně jejich bezvýhradného dodržování, které 

je základní podmínkou pro získání důvěry pacienta. Žádnému člověku tedy nesmí být upřena adekvátní 

léčba, včetně nároku na zahájení KPR, avšak povinností zdravotníka je život udržovat a nikoliv 

prodlužovat umírání a prohlubovat utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů (Ptáček, 2012, s. 14). Jde 

tedy o návod lékařské, potažmo záchranářské etiky, vedoucí k naplnění fakticky slíbeného poslání vždy 

pomáhat a nikdy neškodit, součinnostně s adekvátní, spravedlivou a rovnou péčí bez forem 

diskriminace, včetně rovnoměrné distribuce omezených finančních zdrojů, což je i výkladem principu 

spravedlnosti. Princip nonmaleficience vede taktéž k otázce: „Kdy nezahájit a kdy ukončit resuscitaci?“ 

Kdy nezpůsobit škodu, anebo ještě lépe neškodit, když právě resuscitace by neměla být zahájena ve 

zjevně marných případech. Uvedené tak koresponduje například s odkazem francouzského filozofa 

Paula Ricoeura, který směřuje k pomyslné misce vah, a tedy ke zvážení na jedné straně pro pacienta 

dobrého a k němu povinného, na druhou stranu však i moudrého v situacích norem (Smreková, In: Hála 
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et al., 2006, s. 84). Odvážně se domníváme, že ono poselství, které jde v duchu obyčejné lidskosti a 

kultivovanosti, by se mohlo stát stimulem pro aktivaci právního uvědomění zákonodárných institucí 

směrem k následným právním modifikacím. Součinně s výše zmiňovanými principy je důležité rovněž 

neopomenout podstatný a přitom docela obyčejný lidský nárok na léčbu důstojnou a čestnou, včetně 

nárokování si informací bez zamlčování důležitých skutečností, včetně transparentnosti v oznámení 

konfliktu zájmů, což je další z aspektů etické záchranářské profesionality. Tato a mnohé další okolnosti 

jsou sice definovány v rámci úrovně národní prostřednictvím České resuscitační rady (Czech 

Resuscitation Counsil), včetně úrovně nadnárodní - International Liaison Committee on Resuscitation 

(ILCOR - Mezinárodní komise pro resuscitaci), přesto v kontextu specifických životních událostí stále 

významněji směřují k projasnění cesty vedoucí k nalezení odpovědi na otázku: „Co je optimální pro 

danou vyhrocenou situaci?“. 

 

Mezi nejdramatičtější stavy v medicíně se řadí srdeční zástava. Za této situace je v přednemocničních 

podmínkách okamžitou neodkladnou péčí zahájení KPR, při jejíž realizaci však vyvstává, především 

např. v kontextu terminálních stádií onkologických onemocnění ante finem, řada eticky diskutabilních 

otázek, a to především pak v rovině kvalitativního pohledu, zda v těchto případech mají hodnoty vyšší 

vždy větší důležitost než hodnoty nižší, resp. mohou – li být převáženy velkým objemem hodnoty nižší. 

Existují situace, kdy za určitých okolností mohou být rozhodnutí týkající se zahájení či nezahájení 

následné KPR těchto vážných stavů učiněna dopředu. Praktická zkušenost však ukazuje, že tato nelehká 

rozhodnutí jsou v markantní většině případů činěna urgentně v časové tísni, a to často na základě 

omezených informací, což může v konečném důsledku vést i ke ztížení psychické profesní zátěže 

záchranářů na místě události. Totožná situace nastává již v rámci samotného primárního telefonického 

přijetí tísňové výzvy. Je to například zahájení telefonicky asistované neodkladné resuscitace u pacienta, 

přes fonickou informaci volajícího rodinného příslušníka o jeho stavu bezdeší, však bez přítomnosti 

jistých známek smrti (rigor mortis), příp. přítomnosti dříve vysloveného přání, a to až do doby vizuální 

verifikace nereverzibility stavu na místě ošetření pacienta. Na základě konkrétní autentické zkušenosti 

z praxe dokonce ani tvrzena přítomnost rodinného příslušníka, výslovně lékaře na místě události, kdy 

tento plně medicínsky z místa verifikuje situaci zástavy životních funkcí nemůže být akceptována, neboť 

není fakticky vizuálně ověřena. Tedy i za těchto okolností musí být resuscitace zahájena. Nejen tato 

naše profesní zkušenost deklaruje současnou striktnost primárního podřízení se zákonu s až sekundární 

více méně dotekovou percepcí stanoviska etického, které jde nepopíratelně s niternou osobní spoluúčastí 

„srdce“. V těchto případech se tak zákon, jako právní norma, předem daná veličina podpořená autoritou 

mající nepopíratelnou úctu s plným respektem, vlastně stává etickým dilematem, pakliže je pouze 

hypertrofován s minimem akceptace konsenzu etického, respektování jak emocí, tak i faktů (Jankovský, 

2003, s. 47). Sekundové či minutové přijetí a realizování rozhodnutí o životě, resp. smrti člověka 
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v průběhu urgentní situace, stavu neznalosti informací o pacientových přáních, hodnotách, 

komorbiditách a dosavadním zdravotním stavu, je velice těžké. Přestože je komplexnost rozhodnutí 

v současnosti stále více multifaktoriální, preferentní cesta by měla vést k piedestalu individuálního 

rozhodnutí nemocného člověka (Lippert, 2010). Právě tuto skutečnost v současnosti deklarují i výše 

zmíněná vydaná doporučení pro resuscitaci Evropské resuscitační rady (European resuscitation council), 

a to na základě mezinárodního diskurzu o nových vědeckých poznatcích v resuscitační medicíně. Ve 

výsledném konsenzu je v etice resuscitace a rozhodování o otázkách života a smrti aktuální odkaz 

směrován k principu respektování autonomie pacienta, v souladu s jeho hodnotami a přesvědčeními, 

avšak v kontextu s potvrzením obtížnosti identifikace validity autonomního respektu při srdeční zástavě, 

kdy pacient není schopen vyjádřit svá přání, vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb. Cestou je při splnění předchozích formálních náležitostí akceptace tzv. institutu dříve 

vysloveného přání nezahajovat KPR při srdeční zástavě, který však musí být v konkrétní součinnosti 

bezprotiprávního střetu společensko – náboženského. Tato možnost je výslovně zakotvena do českého 

právního řádu, a to v zákoně č. 372/2011Sb. (Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování), který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2012. Faktem však zůstává, že zatímco v USA jsou 

advance directives (předem vyslovená přání) již několik let běžnou praxí, v České republice se teprve 

dostávají do podvědomí pacientů a jejich rodinných příslušníků (Císařová, 2010). Jak sama Evropská 

resuscitační rada však uvádí, i institut dříve vysloveného přání nemusí být ve výsledku vždy 

prospektivní, a to z důvodu právního statusu jednotlivých národních legislativ, jejichž výklad  

 

„DNAR, resp. do not attempt resuscitation“ (nezahajovat resuscitaci), „DNACPR, resp. do not attempt 

cardiopulmonary resuscitation (nezahajovat kardiopulmonální resuscitaci), anebo AND, resp. allow 

natural dech (umožnit přirozenou smrt) není koherentní (Šeblová, 2015, s. 58). Víme tedy jak máme 

postupovat? 

S odkazem na eliminaci marnosti léčby vážného stavu na principu non-maleficience a při respektování 

maximálního pacientova benefitu, rozhodnutí nezahajovat resuscitaci u pacienta se zástavou životních 

funkcí v současnosti sice nevyžaduje souhlas pacienta ani jeho blízkých, avšak přesná a prospektivní 

definice marnosti je ve většině takovýchto případů velice obtížná (Šeblová, 2015, s. 58). Nastalá 

rozhodující situace se tak stává velmi náročnou, jednak citlivou, ale i složitou jak z pohledu právního, 

tak i pohledu etického. Právě z těchto důvodů je potřebná znalost a akceptace relevantních etických 

principů ještě dříve, než v rámci poskytování péče dojde k reálné vyhrocené situaci, kdy je potřeba 

přijmout rozhodnutí o životě člověka co nejdříve, za lidsky ztížených okolností a zároveň v kontextu 

konkrétní společnosti a kultury (Lippert, 2010). 

Domníváme se, že deklarace silných jednoznačných doporučení je přes relativní nedostatek vědeckých 

poznatků a výzkumů v této oblasti velmi složitá. Tato problematika je však natolik důležitá, že je velmi 
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potřebné se jí významně věnovat. Cestou je otevření národních i nadnárodních diskurzů v této 

záchranářské oblasti, se současným zakomponováním příslušných humanitních, především 

medicínských, sociálních a právních věd, s cílem nalezení konsenzu, který by se mohl stát pacemakerem 

následné harmonizace legislativy, a to především ve smyslu legitimizace prosté lidskosti a zabezpečení 

důstojnosti neodvratného umírání. Máme za to, že je totiž potřebné odolávat současnému trendu čistě 

automatického respektování ne plně aspektuálně zohledněného zákona s minimem konsenzu etického. 

Domníváme se, že je to právě potenciál aplikované etiky, který má sílu, v kontextu uvědomění si, že 

nakládáme s tím nejcennějším co máme - lidským životem, směřovat v intencích doplnění zákonných 

postupů a nacházení konkrétních postojů a názorů, s cílem doporučení výsledného chování, které může 

být východiskem našeho rozhodnutí a budoucího konání v reakci na tyto smutné události reálné 

záchranářské praxe. Naplnění výše uvedeného je možné např. prostřednictvím analýzy konkrétních 

případových studií, kdy jak uvádí Fobel (Fobel, 2017, s. 6), je potřebné si uvědomit participující úlohu 

a dynamiku etiky, která nás vede k eliminaci morálních rizik ve stavech nejnáročnějších, kdy 

rozhodujeme o životě a smrti člověka. Domníváme se, že právě v takovýchto situacích a okolnostech je 

možné představit výsostnou užitečnost cílené aplikované etiky. V duchu výše uvedeného je žádoucí 

nastolení změn. Tou primární by mohla být, souhlasně s Fobelem (Fobel, 2017, s. 6), snaha o vysvětlení 

a maximální možnou eliminaci špatně nastavených institucionálních mechanismů, kterými jsou např. 

orientace pouze na kvantitativní kritéria a formálně recenzní postupy, které ve výsledku mohou 

paradoxně snižovat morální kredit vzniklých etických dilemat. Proto je potřebné otevřít a vést i aktivní 

kvalitativní diskurz v oblasti dané problematiky, racionálně přijmout skutečnost, že klinická etika je naší 

každodenní praxí, že není jen něčím teoreticky formálním. Je potřebné jít vstříc prevenci. Zapojit do 

diskurzu celou záchranářskou komunitu, ale i zřizovatele jednotlivých záchranných služeb, s cílem 

harmonizace legislativy a zakomponování etiky do oblasti řešení interní i externí problematiky. Apel by 

měl být rovněž kladen i na oblast vzdělávání, včetně vyšší implementace etiky do záchranářských 

vysokoškolských programů, s cílem rozvoje měkkých kompetencí a zručností (soft skills), však 

s primárním uvědoměním si potřebného niterného etického aspektu, toho, který je v nás, a to již při 

samotné volbě tohoto krásného záchranářského povolání. V konečném důsledku se totiž domníváme, že 

přesně tím bychom měli začít … 

 

Další morální rizika v oblasti Zdravotnické záchranné služby: 

 přítomnost rodinných příslušníků během resuscitace 

 porod v domácím prostředí 

 transplantace orgánů 

 výzkum v resuscitaci, i celkově v prostředí záchranné služby 

 problematika VNN (vysoce nakažlivé nákazy), resp. problematika transkulturalismu 
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 problematika SPIS (Psychosociální intervenční služba) 

 

Příspěvek vznikl v rámci řešení GU VEGA 1/0187/16. 
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Anotace 

Příspěvek si klade za cíl srozumitelnou formou provést 

posluchače základní legislativou, která se vztahuje 

k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Zákony, 

kterým podléhá odborný život zdravotníků, prošly 

v poslední době, novelizacemi. Např. byl zrušen kreditní 

systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Setkáváme se s pojmem praktická sestra, atd. 

 

ÚVOD 

Každý den vznikají zákony a novely zákonů, které ovlivňují náš soukromý i profesní život. Orientovat 

se v nich a sledovat změny je velmi složité a časově náročné. Přesto je vhodné, abychom se alespoň 

rámcově orientovali v legislativě, která se bezprostředně týká naši profese. Výkon povolání 

zdravotnického záchranáře podléhá zákonům jako např. 96/2004 a 55/2011 (včetně novelizací a 

vyhlášek).  

METODOLOGIE 

Vyhledání zákonů 96/2004 (ve znění zákonů 125/2005 Sb., č. 111/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 

189/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 105/2011 Sb., č. 346/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 

183/2017 Sb. a č. 201/2017 Sb.) a 55/2011 (ve znění vyhlášek č. 2/2016 Sb. a č. 391/2017 Sb.) a 

vytvoření přehledu o zásadních změnách vztahujících se k výkonu povolání zdravotnického záchranáře 

v podmínkách přednemocniční péče, intenzivní péče a urgentním příjmu. 

VÝSLEDKY 

Výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu je výkon činností, ke kterým je 

zdravotnický pracovník způsobilý. Zákon vymezuje činnosti bez indikace, na základě ndikace a pod 

přímým vedením lékaře. Za povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v přednemocniční 

péči, na ARO/JIP a urgentním příjmu (podílí se na neodkladné, léčebné a diagnostické péči). 

Zdravotnický záchranář (bez odborného dohledu) může svoji činnost v přednemocniční péči vykonávat 

až po 1 roce výkonu povolání na ARO/JIP nebo urgentním příjmu. Podle autorů Vlka a Šrotířové (2017) 
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je možné ustanovení „obejít zařazením záchranáře do výjezdové skupiny s lékařem“. Po splnění 

zákonem daných podmínek může zdravotnický záchranář získat odbornou způsobilost praktické sestry, 

ošetřovatele, sanitáře, řidiče DZS, všeobecné sestry a dětské sestry. Je zrušen kreditní systém, ne však 

povinnost celoživotního vzdělávání. 

ZÁVĚR 

Vzdělávání zdravotnických pracovníků prošlo v posledních letech několika zásadními změnami. Od 

zdravotní sestry ze zdravotnické školy, zdravotnického asistenta, vysokoškolsky vzdělaného 

zdravotníka k praktickým sestrám. Zákonodárci se snaží najít ideální systém vzdělávání zdravotníků. A 

hledání sebou nese legislativní změny, více či méně zásadní. Změny v systému vzdělávání se pak odráží 

na kompetencích zdravotníků, zúžení či rozšíření pole působnosti či délce nutné praxe k výkonu 

povolání bez odborného dohledu. 
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VYUŽITIE ANALÝZY ZÁSAHOV V PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI HORSKEJ 

ZÁCHRANNEJ SLUŽBY  

 
Karol Korhelík 1,2 

 

1 Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 

2 Horská záchranná služba, oblastné stredisko Malá Fatra - Kysuce 

 

 

Anotace 

Práce je zaměřena na prospektivní sledování úrazů při 

sjezdovém lyžování a snowboardingu 

v lyžařském středisku Snowparadise Veľká Rača – 

Oščadnica a následné aplikaci základních metod 

analýzy dat. Získaná data jsou následně aplikována při 

preventivní činnosti Horské záchranné služby s využitím počítačové podpory. 

 

Úvod: 

Sjezdové lyžování patří mezi nejrozšířenější zimní sporty, které jsou spojeny s určitým rizikem úrazu. 

Charakter úrazů při sjezdovém lyžování a snowboardingu může být různý a je často ovlivněn řadou 

objektivních i subjektivních faktorů, které je potřebné při hodnocení příčin úrazů zohledňovat. Práce se 

snaží přiblížit problematiku úrazů při sjezdovém lyžování a snowboardingu formou dlouhodobého 

sledování příčin a základních charakteristik úrazů a následně získané poznatky aplikovat v preventivní 

činnosti Horské záchranné služby.  

Cíl práce: 

Cílem práce je analýza zásahů Horské záchranné služby v lyžařském středisku Snowparadise Veľká 

Rača – Oščadnica a následná aplikace získaných dat v preventivní činnosti. 

Metoda: 

Práce je zpracována na podkladě prospektivního sběru dat v průběhu zimních lyžařských sezón 

2011/2012 až 2015/2016. Zpracovaný soubor tvoří celkem 292 událostí. Sledované charakteristiky jsou 

zpracovány prostřednictvím základních metod popisné statistiky a následně aplikovány při 

dlouhodobém monitoringu rizikových míst na lyžařských svazích s využitím počítačové podpory a 

mapového podkladu sjezdových tratí. 

Výsledky: 

Výsledkem práce je vytvoření přehledu charakteristik úrazů při lyžování a snowboardingu. Nejvyšší 

absolutní četnost úrazů z časového hlediska byla zaznamenána v měsíci únor. V průběhu dne absolutní 

četnost kulminuje v poledne a těsně před ukončením provozní doby lyžařského střediska. Jedním ze 

sledovaných faktorů byla i příčina úrazů. Ze subjektivních příčin byla jako nejčastější zaznamenána 
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neopatrnost a kolize s jinou osobou. Z objektivních příčin charakter lyžařského terénu. Pro analýzu 

věkové struktury zkoumané vzorky byly použity krabicové grafy, které zobrazují odlehlé maximální 

hodnoty nejstaršího lyžaře ve věku 86 let. Minimální odlehlá hodnota nejmladšího lyžaře je 2 roky. 

Dolní kvartil je na věkové úrovni 16 let, horní kvartil na hodnotě 46 let. Interkvartilové rozpětí je na 

hodnotě 26 let. Medián je na úrovni 26 let. Aritmetický průměr věku skupiny lyžařů je 29,6 let. Pro 

praktické využití je mnohem průkaznější hodnota modus, která je na úrovni 17 let. 

 

Věková struktura skupiny snowboardistů je celkově mladší. Odlehlé maximální hodnoty nejstaršího 

snowboardistu je na úrovni 62 let. Minimální odlehlá hodnota nejmladšího snowboardistu je 12 let. 

Dolní kvartil je na věkové úrovni 16 let, horní kvartil na hodnotě 26 let. Interkvartilové rozpětí je na 

hodnotě 10 let. Medián je na úrovni 18 let. Aritmetický průměr věku skupiny snowboardistů je 22,05 

let. Modus ve skupině snowboardistů je 17 let. Mezi nejčastější oblasti zranění u lyžařů patří kolenní 

kloub a zranění v oblasti hlavy. V případě snowboardistů jde převážně o zranění v oblasti zápěstí, 

ramenního pletence a hlavy. U obou skupin jsou velice závažná vysokoenergetická poranění hlavy a 

páteře. Záznam místa nehody byl prováděn lokací GPS souřadnic a následným převedením na mapový 

podklad. Výsledky slouží jako podklad pro dlouhodobý monitoring rizikových míst na lyžařském svahu. 

Na základě získaných dat je možné průběžně vytvářet návrhy pro aplikaci vhodných preventivních 

opatření ke snižování absolutního počtu úrazů, které mají charakter edukační činnosti zaměřené na 

cílovou skupinu, případně charakter technických opatření přímo na sjezdových tratích. 
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RTLS TECHNOLOGIE PRO TRAUMATOLOGII 

 
Jaromír Konečný 1 , Tomáš Urbanczyk 1 , Pavlína Štěpánová 2 

 

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VSB – Technická univerzita 

Ostrava, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 1 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, LF, OU 2 

 

Anotace 

Technologie RTLS tedy systém pro lokalizaci entit 

v reálném čase umožňuje sledování objektů uvnitř 

budov. Příspěvek se zaměřuje na využití této technologie 

v nemocničním prostředí, kde je důležité evidovat 

záznam intenzivní péče a pohyb pacientů v rámci daného 

oddělení. Cílem příspěvku je blíže popsat technologie umožňující lokalizovat entitu v uzavřeném 

prostoru a problematiku její implementace do nemocničního prostředí. Pilotní testování systému je 

realizováno ve Fakultní nemocnici Ostrava na oddělení urgentního příjmu. K lokalizaci polohy pacienta 

se využívá IR technologie, tedy infračervená světelná komunikace mezi kotvou (zářičem) a 

tagem(přijímačem) umístěným na pacientovi. 

 

Úvod 

Lokalizování objektů v budovách zatím nedosahuje takových výsledků, jako venkovní lokalizování 

pomocí GPS (Global Positioning Systém) technologie. Tuto technologii nelze využít uvnitř budov. Pro 

lokalizaci uvnitř budovy se využívají RTLS (Real Time Localization System) technologie převážně 

radiofrekvenční, doplněny o světelnou komunikaci (v našem případě infračervené světlo), které 

umožňují automatickou identifikaci a sledování polohy osob, věcí nebo jiných objektů v reálném čase 

[2]. Motivace implementovat tento systém do zdravotnictví je zpřehlednit pacientskou dokumentaci a 

optimalizovat zdravotnické postupy. [3], [4]   

Definice problému 

Implementací RTLS technologie na sledování pacienta získáváme odpovědi na tři základní otázky: Co? 

Kdy? Kde? Co se rozumí označená entita tedy v našem případě pacient. Kdy je informace časová. Právě 

Čas je pro urgentní příjem traumatologického oddělení velmi důležitý parametr. Momentálně se časová 

informace uvádí do zdravotnické dokumentace v papírové formě [1].  Takto evidovaný parametr značně 

komplikuje strukturalizaci dat a další statistické zpracování ve prospěch efektivity procesů. Kde je 

informace o místě, která je v případě nutností vyšetření v jiné místnosti, nebo k rychlé lokalizaci osoby 

nebo objektu. [5] [6] 
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Zpracované výsledky z RTLS systému jsou vhodné ke statistickým účelům a pro doplňkové 

vedení zdravotnické dokumentace v souladu pro mezinárodní akreditace. [1]   

Vlastní řešení 

Systém se skládá z vrstvy, která se stará o sběr dat a dále ze serveru, který data zpracovává. Systém je 

lokalizován pomocí kotev, které jsou vhodně rozmístěny ve zkoumaném prostoru. Kotvy (znázorněny 

na obr. č. 2 vlevo) vysílají v krátkých časových intervalech svůj identifikační rámec, podle kterého lze 

jednoznačně kotvu určit. Předpokládá se, že pozice kotev se nemění. Infračervené záření je přijímáno 

tagy (znázorněny na obr. č. 2 vpravo), které se v prostoru pohybují s pacienty. Jakmile takovýto tag 

zachytí informaci od kotvy, rozhodne, zda se změnila jeho pozice, tedy dostal se do jiné místnosti na 

dosah jiné kotvy, či nikoli. V případě, že tag vyhodnotí, že došlo ke změně pozice, odešle tuto informaci 

pomocí rádiového přenosu v ISM pásmu na gate. Dále zařízení tag obsahuje 8 tlačítek volitelných 

funkcí, které při stisku odesílají pomocí rádiového přenosu danou událost do systému. Tlačítka lze 

systému libovolně konfigurovat a přiřadit jim konkrétní událost jako např.: příjezd pacienta, stanovení 

diagnózy, ukončení práce na pacientovi, odchod pacienta z oddělení, předání pacienta apod. 

Gate je zařízení, které přijímá informace od tagů pomocí rádiového přenosu a informace 

poskytuje do sítě ethernet, kde s tímto gatem komunikuje server. Server pak tato data ukládá do databáze 

pro statistické zpracování.  

K administraci pacientů slouží sesterská aplikace, která umožnuje sledovat pacienty, kteří se 

pohybují na daném oddělení. Sesterská aplikace byla navržena s ohledem na jednoduchost, rychlost 

odezvy a s ohledem na nízkou zátěž obsluhujícího personálu. 

Jsou k dispozici dvě možnosti registrace pacienta:  

Měření online a retrospektivně. Při měření online se předpokládá, že personál má čas v systému 

registrovat pacienta a přiřadit mu tag, který poputuje s pacientem. V tomto režimu systém automatický 

přiřazuje pacientovi události od tlačítek tagu, zároveň je možné mezi první a poslední událostí zjistit 

pohyb pacienta.  

Retrospektivní měření předpokládá, že personál nemá čas obsluhovat systém. V tomto případě 

postačí vzít libovolný volný tag, se kterým poputuje s pacientem bez jakékoli registrace. Měření je 

provedeno, jako kdyby byl pacient registrován, a personál pomocí tlačítek zaznamenává jednotlivé 

události. Po skončení měření se předpokládá, že má personál prostor na registraci pacienta. Při této 

registraci vybere tag, se kterým bylo měření prováděno, a jsou mu systémem nabídnuty zaznamenané 

události, které může přiřadit vytvářenému pacientovi. Ty pak pacientovi přiřadí a měření je tedy 

kompletní. 
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Obr. 1 Blokové schéma systému RTLS 

 

 

Obr.2 Fotografie vyrobených komponent: Vlevo kotva, vpravo TAG s tlačítky 

 

Závěr 

Tento systém umožňuje poskytovat informace o poloze a čase pacienta stráveného na urgentním příjmu 

nebo jakémkoliv jiném oddělení. Tyto informace je možné statisticky vyhodnotit. Implementace tohoto 

systému je nenáročná, avšak vyžaduje jasně definované (ohraničené) místnosti, tak aby se kotvy 

vzájemně nedetekovali. Umístění pacienta nebo Jakéhokoliv označeného objektu je možné detekovat 

v místnosti na desítky centimetrů. Jednotlivé tágy jsou napájeny bateriově a informují o stavu baterie. 

Sesterská aplikace je navržena pro uživatele přehledně a nenáročně. Systém se tohoto roku bude zavádět 

do ostrého provozu na urgentní příjem fakultní nemocnice Ostrava.  

Poděkování  

Tato práce byla podporována z projektu SP2018/160, „Development of algorithms and systems for 

control, measurement and safety applications IV'' studentský grantový systém, VSB-TU Ostrava. 
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VY UŽ RODÍTE, ANO? 

Jan Lasovský 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 

 

Anotace 

Prezentovaná kazuistika popisuje zásah výjezdové 

skupiny rychlé lékařské pomoci ZZS Olomouckého 

kraje u probíhajícího porodu v domácnosti. Na místě 

výjezdovou skupinu čeká pacientka s nepostupujícím 

porodem koncem pánevním a následně i resuscitace 

novorozence. 

 

Ve čtvrtek 27. dubna 2018 v 14:00 hod volá na zdravotnické operační středisko ZZS Olomouckého kraje 

přes tísňovou linku 112 muž, který mírně zmateně hlásí probíhající porod u své přítelkyně. Volající se 

nenachází na místě události, proto call-taker ihned po skončení hovoru volá přímo rodičce. Zjišťuje, že 

porod je již v chodu, a proto dispečer na místo vysílá výjezdovou skupinu rychlé lékařské pomoci (RLP). 

V 14:08 dojíždí RLP na místo události, kde na zvoncích třípatrového bytového domu nenachází jméno 

pacientky. Do vchodu je výjezdová skupina vpuštěna sousedem. V prvním patře na dveřích nachází 

nahlášené příjmení, ale otvírá starší žena, která o volání ZZS nic neví. V domě se ale nachází i byt její 

těhotné dcery, kam výjezdovou skupinu následně pouští. 

V nepříliš uklizeném bytě se na gauči nachází klečící zhruba třicetiletá žena. Udává 2. těhotenství a 

právě probíhající 2. porod. Od 2 hodin ráno pociťovala stahy, ale myslela, že to jsou poslíčky. Nyní je 

podle ní porod v chodu asi 20 minut, ale nejde to dál. Během těhotenství udává sledování v 

gynekologické ambulanci Fakultní Nemocnice Olomouc (FNOL). Nyní snad ve 32. týdnu těhotenství, 

přesně neví, průběh těhotenství bez komplikací. Jakékoliv další důležité údaje z osobní, gynekologické, 

farmakologické nebo alergické anamnézy neguje. 

Po odhalení rodidel jsou viditelné porozené hýždě, mužský genitál a vyhřezlý pupečník plodu. Lékařka 

prakticky ihned vybaví dolní končetiny a jedno z ramének, porod však nadále nepostupuje. Lékařka 

předává vedení porodu zdravotnickému záchranáři a telefonicky konzultuje další možnosti postupu s 

Gynekologicko-Porodnickou klinikou FNOL. 

Během 3 až 5 minut se daří záchranáři s řidičem opatrně vybavit i druhé raménko a odhaluje se krk, na 

kterém je 2x omotaná pupeční šňůra. Rodička v tuto chvíli díky úlevě od tlaku těla dítěte přestává úplně 

spolupracovat. Výjezdovou skupinou a svou matkou je donucena pokračovat v tlačení v době kontrakcí. 

Vyhřezlý pupečník se nyní ukazuje jako výhoda, dává prostor uvolnit zaškrcený krk plodu. Poté je v 
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14:25 porozena také hlavička. Záchranář rychle provádí základní ošetření novorozence včetně taktilní 

stimulace. Péči o novorozence přebírá lékařka, která mezitím dovolala výjezdovou skupinu rychlé 

zdravotnické pomoci pro rodičku. Novorozenec je bledý až šedivě zbarvený, nedýchá, srdeční akce je 

minimální, je hypotonický a nereaguje na podráždění. APGAR skóre je v 1. minutě vyhodnoceno jako 

0. Dýchací cesty jsou volné, proto lékařka ihned zahajuje umělé vdechy ručním křísícím vakem, ty jsou 

však bez efektu. Zahajuje proto KPR v poměru 3:1. Řidič dle pokynů lékařky napojuje dítě na monitor 

EKG a chystá pomůcky pro intubaci, zdravotnický záchranář se stará o vyčerpanou kolabující rodičku 

a zajišťuje placentu, která byla porozena minutu po dítěti. 

 

Po 2 minutách KPR se objevuje lapavé dýchání a srdeční akce dítěte se zvýší nad 100/min. Lékařka 

pokračuje pouze umělými vdechy. Po další minutě dítě začíná spontánně pravidelně dýchat, na EKG je 

sinusový rytmus 140-150/min. Dítě má snížený svalový tonus, přetrvává akrocyanóza, ale na podráždění 

již reaguje křikem – APGAR skóre v 5. minutě = 8. Dítě je pečlivě zabaleno, aby se předešlo dalšímu 

podchlazení. APGAR skóre v 10. minutě po porodu je již rovno 10. 

Přijíždí druhá výjezdová skupina, která přebírá péči o rodičku a uklízí na místě vybavení. Řidiči si 

vyměňují vozidla a RLP odjíždí vyhřátou sanitkou na JIRP Novorozeneckého oddělení FNOL, kde je 

chlapec předán v 14:45 hodin, bohužel i přes veškerou snahu v podchlazeném stavu. 

Dle lékaře novorozeneckého oddělení při přijetí chlapec odpovídá 36. gestačnímu týdnu, měří 49 cm, 

váží 2600 g, má sinusový rytmus 150/min, SpO2 100 % a tělesnou teplotu 33,4 °C. Druhý den je dítě 

přeloženo na intermediární jednotku a následujícího dne na standardní oddělení jako zcela fyziologický 

novorozenec. Ve FN Olomouc zjištěna dodatečná anamnéza matky: během těhotenství nesledována, v 

minulosti abúzus pervitinu a podezření na hepatitidu. Z toho důvodu byly se souhlasem 

rodičky odebrány jí i dítěti kompletní odběry, které vyloučily jakékoliv infekční onemocnění. Nicméně 

v krvi matky byla vysoká hladina metamfetaminu. Metamfetamin byl prokázán také v moči 

novorozence, ale novorozenecký abstinenční syndrom se u něj naštěstí neprojevil. Případ byl postoupen 

Odboru sociálních věcí v Olomouci a chlapec byl 5. den po porodu přeložen do Dětského Centra 

Ostrůvek. V současnosti je chlapec v opatrovnictví babičky, je zcela zdráv a bez zjevných známek 

neurologického deficitu.  

 
 

Bc. Jan Lasovský 

Zdravotnická Záchranná Služba Olomouckého kraje, p.o. 

Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc 

Email: jan.lasovsky@zzsol.cz 
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BŘIŠNÍ KATASTROFA 

Eva Lapčíková, Zuzana Rautová, Vladislava Jandorová 

 

OPRIP B, KDL, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče 

spolupracuje s mnoha klinikami, v tomto 

konkrétním případě s Chirurgickou klinikou. Akutní stavy 

vyžadují často i opakované chirurgické řešení 

spojené s opakovanými anesteziemi a analgosedacemi. 

Dlouhodobě kritický stav u dítěte je náročný nejen pro 

pacienta, ale i pro jeho rodinu a v neposlední řadě i pro zdravotnický personál, obzvláště u hospitalizací 

trvajících delší dobu. I z běžného chirurgického výkonu se může stát dlouhodobě závažný stav, který 

poznamená dítě i rodinu na celý život. 

 

V naší prezentaci bycho Vám rádi představili kazuistiku ročního dítěte hospitalizovaného na Oddělení 

pediatrické resuscitační a intenzivní péče (dále jen OPRIP) Fakultní nemocnice Ostrava s přijímací 

diagnózou: st.p. Zanoření stomie. Jednalo se o roční dítě po subtotální resekci tlustého střeva 

v novorozeneckém věku pro nekrotizující kolitidu s vyvedenou stomií. Chlapec byl přijat na naše 

oddělení po operačním výkonu zanoření stomie. Po nekomplikovaném pooperačním období byl chlapec 

přeložen zpět na standardní oddělení chirurgie. Zde byl posupně navyšován p.o. příjem. Po 4 dnech se 

stav rapidně zhoršil, dochází ke vracení, nárustu objemu bříška, peristaltika byla s překážkou. Provedená 

irigografie prokazuje stenózu a při chirurgické revizi jsou nalezeny srůsty tenkých kliček, střevní kličky 

fixovány k sobě, k játrům, k peritoneu a při rozrušování srůstů dochází k plošnému krvácení a 

mnohočetným perforacím. Je vyvedena terminální ileostomie. Pro svou závažnost je chirurgem stav 

hodnocen jako „BŘIŠNÍ KATASTROFA“. 

Pacient byl v kritickém stavu s open abdomen přijat na OPRIP, kde byla poskytnuta kompletní léčba 

septického stavu. Chirurgické konzilium bylo denně, během něj byly opakovaně nakládány další stehy 

k neustále se vyskytujícím perforacím. Během dalších operací byly vyvedeny 4 břišní drény. Po 

několika dalších operacích chirurg konstatuje, že již není možné nabídnout další řešení a navrhuje 

bazalizaci léčby. V tomto duchu je informována také rodina. V následujícím období je poskytována 

převážně symptomatická léčba a chronická resuscitační péče. Přes nepříznivé prognózy se stav postupně 

zlepšoval až do fáze možného enterálního příjmu potravy. I přes další komplikace, které nadále 
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nedovolují enterální příjem, byl pacient po pěti měsících pobytu na našem oddělení ve stabilizovaném 

stavu přeložen do spádového zdravotnického zařízení. 

Nedílnou součástí léčby závažného stavu u dítěte je multidisciplinární spolupráce. Nezbytnou součástí 

týmu u takto malých dětí je rovněž rodina. Ta bohužel v tomto případě svou roli neplnila a veškerou 

péči o vývoj a psychický stav přebral ošetřovatelský personál.  

Mgr. Eva Lapčíková 

OPRIP, KDL, FNO 

lapcice@seznam.cz 

mailto:lapcice@seznam.cz
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POLYTRAUMA „HORNÍK“ 

 

Mgr. Renata Morávková, Tereza Dragúňová, DiS. 

 

 Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace kazuistiky pacienta přijatého dne 26. 2. 2018 na Urgentní příjem Fakultní nemocnice 

Ostrava. Pacient byl transportován posádkou Hlavní báňské záchranné služby Ostrava. Místem zásahu 

je Důl ČSM JIH, v čase 19:20, kde byl jako horník přitlačen potrubím o výztuhu stěny v oblasti pánve. 

Pacient v této době při vědomí, tachykardie 130/min, krevní tlak 110/60, hyposaturace 85 % SpO 2 . 

Pacient udává bolesti v zádech, břicha a pánve. Viditelná tržná rána gluteální krajiny. HBZS zajistila 

převoz na halu Emergency Fakultní nemocnice Ostrava, přivezen v čase 20:40. Zde pacient při vědomí, 

tachykardie 130/min, hypotenze 70/40 mmHg, hyposaturace 80 % SpO 2 . Po intubaci provedena 

kompletní diagnostika. Zjištěny mnohočetné fraktury skeletu pánve, Th, L páteře (tříštivě L5), sériové 

fraktury obou žeber, pneumothorax vlevo, hemothorax vlevo, kontuzní změny obou plic, kontuze jater 

a sleziny bez krvácení do okolí, tržná rána gluteálně. Pacient indikován k provedení parciální 

rekonstrukce hráze a perianální oblasti, revize poranění pravé hýždě a sedacího hrbolu, pro odlehčení 

laparoskopická „dočasná“ sigmoideostomie. Začátek operace ve 23:08. Po výkonu překlad na 

anesteziologicko-resuscitační oddělení v 00:20 zaintubovaný, analgosedovaný, na UPV, vazopresorická 

podpora. Na KARIM zajištěna arteriální linka pro monitoraci hemodynamiky. Pokračováno v eliminaci 

šoku, v tekutinové resuscitaci, zadrénován levý hemothorax. Zvolen konzervativní postup léčby fraktury 

pánve – 7 týdnů lůžkový režim. Pro nestabilitu hrudní stěny a zhoršující se ventilační parametry 

proveden dne  5. 3. 2018 operační výkon stabilizace hemithoracis l.sin skrze oseosynthesim costae. 

V pooperační období dochází k zlepšení ventilačních parametrů. Punkční tracheostomie provedena dne 

Klíčová slova 

polytrauma, 

Hlavní báňská 

záchranná služba, 

akutní respirační 

insuficience, UPV, 

traumahemoragický 

šok, V.A.C systém, 

kognitivní trénink. 



 
 

43 

8. 3. 2018. Na RTG snímku z 13. 3. 2018 zjištěn pneumohemothorax, zavedena hrudní drenáž. Postupné 

snižování analgosedace, úprava ventilačních parametrů. Převáděn na spontánní ventilaci – T- systém. 

Dekanylace TCHST provedena 28. Den hospitalizace, pacient orientován místem i časem, na událost si 

pamatuje. Navracející se svalová síla. Pacient zapojován do rehabilitace – motomed a kognitivní trénink.   

Péče o ránu: převazy perianální oblasti 3-4 krát denně, střídat 2‰ persteril a poroxid vodíku. Nutnost 

polohování v ose. Použit V.A.C. systém v celkovém rozsahu 8 dní. Rána zhojena do granulační fáze. 

Plastika toho času není indikovaná, hojení je více než příznivé, po stabilizaci a zhojení krajiny vhodné 

vyšetřit funkce svěračů a poté zanořit stomii, odhadem za 2-3 měsíce. V současné době hospitalizován 

na oddělení Traumatologie. 

Mgr. Renata Morávková 

KARIM, FNO 
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PES NE-PŘÍTEL ČLOVĚKA 

J.Divák, M.Frelich 

KARIM FN Ostrava, ZZS MSK 

 

Anotace 

Kazuistika popisuje léčbu rozsáhlého devastačního 

poranění horní končetiny u starší ženy způsobené 

pokousáním psem v rámci přednemocniční péče. První část 

se sestává z chronologického popisu na sebe navazujících 

činností jednotlivých složek IZS: počínaje posádkou RZP, následně RLP a LZS. Komplexní terapie 

pacientky v traumaticko-hemoragickém šoku se sestávala: ze stavění zevního krvácení naložením 

škrtidla a sterilního krytí na poraněnou končetinu, ze zajištění žilního vstupu a volumoterapie,z nutnosti 

aplikace vazopresorů, a následného uvedení pacientky do umělého spánku s UPV a leteckýho transportu 

do traumacentra. V druhé části kazuistiky jsou zmíněna nutná opatření při pokousání psem, mezi 

nejdůležitější patří: zajištění bezpečnosti pomocí policie a vyšetření psa u veterináře. Dále je zmíněna 

patofyziologie traumaticko-hemoragického šoku, ke kterému lze přistupovat jako k „systémovému“ 

onemocnění a jeho průběh lze charakterizovat pomocí „hypotézy dvou úderů“. A v závěru je nastíněn 

obecný postup ošetření pacienta v traumaticko-hemoragickém šoku v rámci PNP,který vychází z ATLS 

protokolu a skládá se z těchto kroků: 1/zajištění dostatečné oxygenace a ventilace, 2/kontroly zevního 

krvácení,.3/zajištění dostatečné perfuze ,4/fixace zlomenin,5/léčby bolesti, 6/observace a monitorace a 

7/omezení transportního traumatu a rychlého transportu do traumacentra.  

Kazuistika popisuje těžké devastační poranění horní končetiny u starší ženy způsobené pokousáním 

psem. Počátkem tohoto smutného příběhu s relativně šťastným koncem je situace,kdy je starší žena 

pokousaná vlastním psem. Jejímu synovi se podařilo pacifikovat psa a umožnit bezpečný zásah ZZS. 

Nejprve přijíždí na místo události sesterská RZP: nedaří se zajistit periferní žilní vstup, je proveden 

pokus o zajištění intraoseálního vstupu, stavění krvácení pomocí škrtidla,horní končetina sterilně kryta. 

Následně lékařskou posádkou RLP zajištěn intravesnoní vstup, analgetizace pacienta,zahájena 

volumoterapie s aplikací vasopresorů. Následně již v sanitě, ve spolupráci s lékařem LZS, domluva o 

uvedení pacientky do umělého spánku a UPV a leteckým transportem do traumacentra. V další části 

kazuistiky je zmínka o závažnosti úrazu způsobeného pokousáním psem,kdy velcí psi jsou schopni 

působit tlakem zubů – až 40 kg/cm².Fekvence pokousání psem se pohybuje v rozmezí 30-40 případů na 
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100 tisíc obyvatel/rok. Mezi nejohroženější skupinu obyvatel patří batolata a děti do 10 let. Pokousání 

psem přináší riziko: a/akutního poškození zdraví,b/ potenciální nebezpečí dlouhodobých následků a 

v neposlední řadě i přímé ohrožení života. Bohužel počet fatálních napadení psy narůstá !!!!! Vlastní 

poranění je charakterizováno: a/ přítomností silného krvácení, b/ místo je silně 

zhmožděné(obličej,krk,horní končetiny), c/ často se jedná o devastační charakter poranění s amputacemi 

, d/ je přítomna polybakteriální infekce(sepse,tetanus,vzteklina….). V případě pokousání psem je 

povinnost majitele nechat psa okamžitě vyšetřit u veterináře z důvodu vyloučení infekce vzteklinou, i 

když je pes řádně očkovaný. (zákon o veterinární péči 166/1999 Sb, ČR má statut území prosté 

vztekliny). Tedy je nutno provést: a/ vyšetření zvířete a výsledek do 24 hodin sdělit ošetřujícímu lékaři 

poškozeného a následně b/ druhá kontrola musí proběhnout do 5 dnů.Je potřebné určit totožnost majitele 

psa a ev. odchyt psa.V případě vlastnictví psa je vhodné a doporučované pojištění odpovědnosti- v rámci 

pojištění domácnosti. Pokousání psem se v krajním případě projevuje jako traumaticko hemoragický 

šok..Šok je obecně definován jako porucha mezi potřebou a nabídkou kyslíku tkáním organismu 

vznikající jako následek nedostatečné perfuse vitálně důležitých orgánů. Vícečetné trauma je 

„systémovým“ onemocněním a nejlépe je k němu přistupovat pomocí „hypotézy dvou úderů“. Prvotní 

poranění působí poškození orgánů a tkání (první úder), které aktivují neuroendokrinní a metabolickou 

stresovou odpověď a tato systémová zánětlivá odpověď (SIRS) způsobuje „druhé údery“, jako je 

syndrom dechové tísně, reperfuzní poranění, kompartment syndrom a infekce. Exogenní „druhé údery“ 

zahrnují rovněž chirurgické intervence, hypotermii, masivní transfuze, nedostatečné nebo odložené 

chirurgické výkony anebo postupy v intenzivní péči a infekce žilních vstupů. Z tohoto důvodu vícečetné 

trauma zvyšuje pravděpodobnost sekundárního poškození pacientů – zejména pak mozku. Péče o 

pacienta v traumaticko-hemoragickém šoku v přednemocniční péči vychází z ATLS ( Advanced 

Trauma Life Support ) protokolu a by měla se sestávat z těchto na sebe navazujících kroků: 1. Zajištění 

dostatečné: a/ oxygenace : průchodnost a ochrana DC a b/ ventilace,2.Kontroly zevního krvácení 

.3Zajištění dostatečné perfuze . 4. Fixace( C páteře, celotělová fixace, a zlomeniny dlouhých kostí), 5. 

Léčba bolesti. 6. Observace a monitorace .7. Omezení transportních traumat a maximální zkrácení doby 

transportu do kompetentního traumacentra. 8. v rámci tohoto typu traumatu je bezpodmínečná 

bezpečnost zdravotnického personálu(spolupráce policie) .  

Závěr: 

Na této kasuistice je vidět bezchybná koordinace činnosti jednotlivých složek IZS:policie a složek 

ZZS:RZP,RV a LZS . Každá z těchto složek si plnila své úkoly v rámci svých kompetencí, jednotlivé 

složky záchranného řetězce na sebe navazovaly s výsledkem rychlého leteckého transportu 

analgosedované pacientky na UPV v traumaticko- hemoragickém šoku na specializované pracoviště.  
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  MUDr.Jan Divák,PhD 
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17. listopadu 1790,Ostrava-4 
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DOMÁCÍ MAZLÍČEK 

Mgr. Tomáš Grim 

 

Fakultní nemocnice Ostrava, KARIM, ORIM3 

 

Anotace 

Pohled na funkci multidisciplinárního týmu a 

psychickou náročnost urgentní medicíny. Efektivní 

řešení nečekaných událostí, vyžaduje tým 

profesionálu mnoha specializací. Vysoká úroveň 

vzdělání se stává očekávaným standardem. 

Přednáška poukazuje, proč tomu tak je. 

V prezentaci bych Vám rád představil kazuistiku ženy, která se stala obětí útoku psa. Žena byla letecky 

transportována na Urgentní příjem a dále přijata na Oddělení resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní 

nemocnice Ostrava. Jednalo se o starší ženu, jíž se v kuchyni zatočila hlava. Po zhroucení na zem byla 

napadena psem. Ten byl jejího syna, který v tu chvíli pracoval na zahradě. Došlo k rozsáhlému 

ztrátovému poranění levé horní končetiny. Na urgentním příjmu byl zjištěn kompletní rozsah poranění. 

Rozhodnutí traumatologa bylo jednoznačně amputovat. Bylo použito nespočet prostředků v boji 

s traumaticko- hemragickým šokem. Po stabilizaci základních životních funkcí a eliminaci šoku, byla 

pacientka poměrně časně extubována. Následovala psychická krize, na kterou lékaři reagovali vhodnou 

medikací. Pátý den hospitalizace byla pacientka přeložena na CHIR JIP Opava. 

 

Mgr. Tomáš Grim 

Fakultní nemocnice Ostrava – KARIM 

tomas.grim@seznam.cz 
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ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ ZEVNÍ KRVÁCENÍ 

Sabina Psennerová 1,2 , Zdeňka Matulová 3 

Jan Sládek 3 , Rostislav Braun 3 

 

1 Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Ostravská univerzita; 

2 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje; 

3 Urgentní příjem, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Masivní zevní krvácení je život ohrožující stav vzniklý 

porušení celistvosti cévní stěny. V důsledku velké ztráty 

krve dochází k hemoragickému šoku. Terapie spočívá 

především v zástavě krvácení, doplnění krevního oběhu, 

případně úpravě hematologických parametrů. Zásadní 

vliv na přežití zraněného má rychlost a kvalita 

poskytnuté péče. 

Přednemocniční fáze 

8.29 hod. bylo přijato tísňové volání na linku 155 &quot;Zena ve vaně, četné řezné rány na 

krku...“ na místo vyjíždí posádka R-V a RZP. 

8.37 hod. posádka R-V a RZP na místě, na místo vyslána LZS 

Přetékající vana zalarmovala sousedy a ve spolupráci PČR byl otevřen byt. Žena nalezena 

ve vaně. Hluboké, četné rány krku vpravo a na horní končetině (předloktí) tamponovány 

svědky. 

TF- nitkovitá na a. brachialis 

TK- 50/30mmHg 

GCS 3-4b 

Celkově zhoršující se stav vedl k zajištění dýchacích cest a UPV. Ihned byla zahájena 

tekutinová resuscitace s nutností podpory katecholaminů. 

Byly zajištěny i.o. vstupy 3x, i.v. 1x. 

8.42 hod. posádka LZS na místě. 

Žena transportována sanitním vozem k LZS a následně do FNO, Urgentní příjem. 

 

Nemocniční fáze 

9.25 hod. přistává LZS na heliport UP. 

Pacientka přijata na halu UP v těžkém hemoragickém šoku. Objektivně řezná rána v oblasti 

krku, horních končetin a hrudníku. Zajištěn CŽK s následnou nutností tekutinové resuscitace 
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a aplikace 4 IU krve z vitální indikace a vasopresorickou podporou. Aplikovány koagulační 

faktory, fibrinogen a exacyl. 

TK – 60/30 mmHg 

HR – 150/min 

Na místě lékař anestezie, traumatologie, ORL a cévní chirurg. 

9.55 hod. pacientka předána k urgentní revizi na operační sál a následně přijata na 

anesteziologicko-resuscitační oddělení. 

 

Zdeňka Matulová 

Fakultní nemocnice, Urgentní příjem 

Zdenka.matulova@fno.cz 
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NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU V ŠESTINEDĚLÍ 

 
Sabina Psennerová 1,2 , Zdeňka Matulová 3 

Jan Sládek 3 , Rostislav Braun 3 

 

1 Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů Ostravská univerzita; 

2 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje; 

3 Urgentní příjem, Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Anotace 

Náhlá zástava oběhu je jednou z významných příčin 

náhlého úmrtí, výskyt se odhaduje na 60-100 případů 

na 100 tis. obyvatel. V roce 2017 zaznamenala 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského 

kraje 976 zahájených neodkladných resuscitací v 

terénu. Mezi faktory ovlivňující úspěšnost KPR patří 

příčina, věk, přidružená onemocnění,…, ale 

především aktivní zachránce na místě události, který zajistí kvalitní zevní srdeční masáž do doby 

příjezdu posádky ZZS na místo.  

 

Přednemocniční fáze 

16.22 hod. bylo přijato tísňové volání na linku 155 &quot;Žena během kojení kolabuje…“ 

v průběhu hovoru je zjištěno terminální dýchání a stav je uzavřen jako NZO. S indikací 

bezvědomí, probíhající TANR je výzva předána posádce R-V; následně posádce RZP. 

Na místě provádí zevní srdeční masáž sestra pacientky. Ve složité situaci maximálně 

spolupracuje. Po celou dobu do příjezdu posádky jsou zjevné terminální dechy se zvyšující 

se frekvencí. 

8.27 hod. R-V na místě. 

8.30 hod. RZP na místě. 

Vstupní hodnocený rytmus posádkou je komorová fibrilace, provedena defibrilace 1x 200J. 

Dochází k obnovení srdečního (TF 120, TK 150/90). Přetrvává bezvědomí. Tým provádí 

zajištění dýchácích cest OTI. Bez dalších komplikací je pacientka transportována na odd. 

UP. 

 

Nemocniční fáze 

17.05 hod. příjezd posádky RLP na halu UP 

TK 105/60 mm/Hg 
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HR 80/min 

EKG – supraventrikulární a komorové extrasystoly 

ECHO - bez známek pravostranného přetížení a plicní embolie, lehce dilatovaná levá 

komora 

CT - negativní nález 

18.30 hod. pacientka převezena k angiografickému vyšetření a přijata na anesteziologicko- 

resuscitační oddělení. 

 

        Zdeňka Matulová 

Fakultní nemocnice Ostrava, Urgentní příjem 

zdenka.matulova@fno.cz 
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SPECIFIKA ŘEŠENÍ POPÁLENIN V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI 

 
Marcela Mikesková, Sabina Psennerová 

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Činnost posádky zdravotnické záchranné služby na 

místě postižení spojené s popáleninou, nezahrnuje 

pouze činnosti zdravotnické, ale zajištění bezpečného 

a taktického postupu. Jako vysoce ojedinělý můžeme 

uvést výjezd posádky RZP na místo požáru, kde se tato 

posádka ocitá jako první na místě. Následujících devět 

minut zůstává sama bez posily. Do příjezdu dalších 

posádek dojde k vyhledání postižených osob, zajištění bezpečnosti a započetí ošetřování zraněných.  

 

Dne 28. 1. 2017 v 18:58 hod. byl přijat tísňový hovor, kde s nepřesností volající uvádí popáleniny dětí 

z neznámých příčin. Uvedeno, že v domě pravděpodobně hoří. Na místo je vyslána nejbližší dvoučlenná 

posádka RZP Frýdek-Místek. Tým není možné posílit, vzhledem k souběhu události s naléhavosti 1. 

Těsně před výzvou (popáleniny dětí) vyjíždí ze základny posádka R-V a druhá RZP k resuscitaci 

23letého mladého muže do městského parku ve Frýdku-Místku. Proto jsou ihned na místo vyslány 

vozidla RLP a 2x RZP z územního odboru Ostrava.  

Popis situace na místě 

Posádka RZP Frýdek-Místek je první posádkou na místě události. V oknech přízemí je viditelný požár. 

Jedná se o rodinný dvoupodlažní dům. Tým kontaktuje přihlížející osoby (otec a dědeček rodiny). Při 

intenzivní snaze získat informace o zasažených osobách jsou odeslání do vyššího patra hořícího domu, 

kde nalézají tři zasažené osoby (žena, chlapec, dívka), jednu osobu nezraněnou (starší žena). Posádka 

nekompromisně zahajuje evakuaci osob. Všichni zasažení jsou umístěni do sanitního vozidla kde začíná 

ošetření. V této fázi na opakovaný dotaz posádky, zda je rodina kompletní, matka uvádí nepřítomnost 

jedné z dcer. Řidič-záchranář se vrací do domu a nalézá dívku schovanou ve skříni, bez zranění. Rozsah 

poškození nejvíce zasaženého chlapce je odhadnuto na 40% TBSA, II. a III. st. Je zasažena především 

horní polovina těla (hlava, krk, obličej, záda). V případě dívky se jedná o cca 10% I. a II. st., také 

především horní polovina těla. Žena je zasažena z cca 15% I. a II. stupněm, horní polovina těla. Na 

místo přijíždí ostatní složky IZS s posádkami RLP a RZP. Chlapci je aplikována analgosedace 

ketaminem a midazolamem nejprve intramuskulárně. Zahájena oxygenoterapie. Posléze z důvodu 

nemožnosti zajištění periferní žilní linky je aplikován intraoseální vstup. Do něj pak podána opět dávka 
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ketaminu, dormica a fentanylu, napojena infuze 500 ml Ringerfundinu. Chlapec je uložen do sterilního 

prostěradla s vnější vrstvou izotermické folie z důvodu zajištění tepelného komfortu. Na obličej je 

přiloženo sterilní krytí vlhčené roztokem Ringerfundinu. Hluboká analgosedace se jeví jako dostatečná. 

Chlapec je zpočátku spontánně dostatečně ventilující s normosaturací. Posléze zjištěn pokles  SpO2 s 

rigiditou krku a hrudníku vlivem edému z popálenin, přecházíme k zajištění dýchacích cest 

endotracheální intubací a napojení na UPV, analgosedace, relaxace. Zahajujeme urychlený transport a 

předání do popáleninového centra FNO. Během transportu ošetřeny oči očním roztokem a obkladem, 

chlapec byl kardiopulmonálně suficientní bez komplikací. 

        Mgr. Marcela Mikesková 

PhDr. Sabina Psennerová 

ZZSMSK 

Sabina.psennerova@osu.cz 

marcela.mikesková@zzsmsk.cz 
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LÉČBA KRITICKÝCH POPÁLENIN V DĚTSKÉM VĚKU 

 
Olga Rýznarová, Kateřina Kubečková 

 

KDL, OPRIP 

 

Anotace 

Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče 

úzce spolupracuje s Klinikou popáleninové medicíny 

a rekonstrukční chirurgie v péči o kriticky popálené 

děti. Léčba popáleninového traumatu je velice 

zdlouhavá a vysoce specifická, vyžaduje důslednou 

rehabilitaci a časté korektivní a kosmetické operace 

během somatického vývoje dítěte. Dítě je ohroženo 

mnoha komplikacemi nejen bezprostředně po úraze, ale také v důsledku nezbytných rekonstrukčních 

výkonů. Problémem je tachyfylaxe při dlouhodobé analgosedaci, riziko infekce a obtížná spolupráce 

s malým pacientem. 

 

Úkolem prezentace je seznámit vás s problematikou léčby kriticky popáleného dítěte, nejen v jeho 

akutním stavu bezprostředně po úraze, ale také následně při časné rehospitalizaci po rekonstrukční 

operaci v oblasti krku, kdy byl stav komplikován rozvojem sepse a ventilačního selhání vyžadující 

nekonvenční ventilaci. Na OPRIP byl přijat devítiletý chlapec, který utrpěl popáleniny na 40% tělesného 

povrchu. Jednalo se o popáleniny II až III stupně v oblasti obličeje, oční rohovky, ušních boltců, krku, 

přední strany hrudníku, obou paží, na stehnech. Po primárním ošetření na popáleninovém centru 

pokračuje na OPRIP objemová resuscitace, analgosedace, UPV s časným vyvedením TCHS, ATB 

terapie, enterální a parenterální výživa, opakované nekrektomie a autotransplantace. Přes potíže s 

přechodnou elevací pankreatických enzymů a zvládnutí syndromu s odnětí je chlapec po 43 dnech ve 

stabilizovaném stavu přeložen na popáleninové centrum. Po 66 dnech se vrací na OPRIP po plánovaném 

chirurgickém řešení jizevnaté kontraktury v oblasti krku, která vznikla nedůslednou rehabilitací. Je 

nezbytná dlouhodobá analgosedace s UPV Péči komplikuje očekávaná tachyfylaxe podávané 

analgosedace, dochází k rozvoji těžké kvasinkové pneumonie s nutností nekonvenční ventilace, rozvoj 

sepse a výrazného syndromu z odnětí. Nezbytnou součástí léčby závažných popálenin je rehabilitace a 

péče o zjizvenou kůži ve smyslu tlakových masáží a používání potřebných korektivních pomůcek. 

V případě dítěte tato zodpovědnost leží na bedrech rodičů. Je nezbytná přesná a opakovaná edukace. 

V případě nespolupráce a nedůslednosti rodičů v následné léčbě popálených dětí a zanedbání prevence 

kontraktur pak musí být pacient vystaven další velmi náročné léčbě.  
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KONIGOVÁ, R. a spolupracovníci. Komplexní léčba popálenin. Praha. Grada Publishing, 

spol. s r.o., 1999. 456s. ISBN 80-7169- 416-9. 

        Bc. Olga Rýznarová 

KDL, OPRIP, FNO 

ol.ne@seznam.cz 

  



 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání v urgentní péči, studentská práce 

  



 
 

57 

 

 

 



 
 

58 

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S HROMADNÝM POSTIŽENÍM ZDRAVÍ 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
 

Vladimír Husárek 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

 

 

Anotace 

Přednáška na téma „Řešení mimořádné události 

s hromadným postižením zdraví v Jihomoravském 

kraji“ si klade za cíl posluchače seznámit s postupem 

Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje 

při řešení mimořádných událostí, při kterých dochází 

k hromadnému postižení osob. Při vzniku události 

s velkým počtem postižených osob začíná pro 

zdravotnickou záchrannou službu vždy zásah na krajském zdravotnickém operačním středisku. Autor 

seznamuje s úkoly, které na tomto pracovišti probíhají. 

Dalším stěžejním článkem při úvodním managementu zásahu plní první výjezdová skupina zdravotnické 

záchranné služby, která na místo události dorazí. Její postup a systematické hlášení je nezastupitelné. 

Role vedoucího zdravotnické složky je pro koordinaci zásahu velmi důležitá, ne-li nezbytná. Jeho roli 

se snaží autor vysvětlit během přednášky. Také roli inspektorů provozu, kteří jsou 

pro tento postup předurčeni. Vedoucí zdravotnické složky určuje dále pozici vedoucího lékaře 

a vedoucího odsunu. Pro zdolání události má krajské operační středisko možnost vyhlásit některý ze 

čtyř stupňů traumatologických plánů. Po podání prvotních informací   vedoucí zdravotnické složky o 

způsobu třídění pacientů. Tyto je po vytřídění možno ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

uložit do krytého stanoviště přednemocniční neodkladné péče, tedy do stanů, které má na stanicích 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro tyto případy zdravotnická záchranná služba 

deponovány. 

Na závěr se autor podělí o své poznatky, které na postu vedoucího zdravotnické složky získal. 

 
         Bc. Vladimír Husárek, MBA 

ZZS Jihomoravského kraje 

husarek.vladimir@zzsjmk.cz  
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AUTOBUS 

Petr Matouch 1,2 

Josef Škroch 1,2 

 

1 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. 

2 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta 

 

 

Anotace 

Připravenost a řešení mimořádné událostí a krizových 

situací s hromadným postižením osob patří 

mezi základní činnosti zdravotnické záchranné služby. 

Četnost těchto událostí je nízká a osobní zkušenost 

zaměstnanců záchranných služeb ještě nižší. O to 

významněji se do popředí dostává potřeba kvalitní 

přípravy 

formou teoretické přípravy a cvičení. 

 

Za vzdělávání a výcvik členů výjezdových skupin a zaměstnanců zdravotnického operačního střediska 

pro plnění úkolů v oblasti krizového řízení, urgentní medicíny a medicíny katastrof je odpovědno 

v souladu s platnou legislativou pracoviště krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby. Neodmyslitelná je úzká spolupráce s managementem organizace a vzdělávacím a výcvikovým 

střediskem. 

Změna přípravy zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o. (ZZS OK) na 

řešení událostí s hromadným postižením osob navazuje na platnost legislativy týkající se poskytování 

zdravotnické záchranné služby. Od roku 2012 jsou zaměstnanci ZZS OK na mimořádné události a 

krizové situace připravováni v rámci vícestupňového systému vzdělávání. Na teoretickou přípravu 

zaměstnanců formou přednášky navazují teoreticko-praktické workshopy a samotné praktické nácviky 

simulovaných událostí. Z důvodu rozsahu a časové náročnosti této přípravy od roku 2016 probíhá tento 

výcvik jako dvoudenní. 

K upevnění získaných znalostí a dovedností pak slouží taktická cvičení. Zásadním nedostatkem těchto 

taktických cvičení je jejich „důsledná“ příprava, kdy jsou předem známy všechny okolnosti ovlivňující 

průběh zásahu a zpravidla není umožněno vstupu „náhody“ do průběhu cvičení. I z těchto důvodů bylo 

v ZZS OK přistoupeno v organizaci k realizaci tzv. malých prověřovacích cvičení. V úzké součinnosti 

se zdravotnickým operačním střediskem jsou postupně prověřeny výjezdové skupiny ve směně v rámci 

kraje, kdy samotná mimořádná událost je „přesouvána“ mezi výjezdovými skupinami. Stěžejním 
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krokem při řešení událostí s hromadným postižením osob a současné prověřované činnosti jsou postupy 

první výjezdové skupiny na místě události. 

V rámci prověřovacího cvičení „Autobus 2018“ je k jednotlivým výjezdovým skupinám ZZS OK ve 

směně přivezen autobus namaskovaných figurantů, výjezdová skupina dostává od zdravotnického 

operačního střediska příkaz k výjezdu a teprve na místě události získávají informaci o prověřovacím 

cvičení. Cílem cvičení je prověření postupu první výjezdové skupiny na místě události s hromadným 

postižením osob, užívání osobních ochranných pomůcek a prostředků k řešení mimořádné události. 

Během nácviku je procvičena specifická komunikace se zdravotnickým operačním střediskem v rámci 

mimořádné události a základní třídění postižených osob s ohledem na absenci dalších výjezdových 

skupin v místě události.   

Výhodou těchto malých prověřovacích cvičení je obsažení velkého množství výjezdových skupin ve 

směně, kdy každá z nich má možnost prověřit si své znalosti a dovednosti v dané oblasti s okamžitou 

zpětnou vazbou. 

 

PhDr. Petr Matouch 

ZZS OK 

petr.matouch@zzsol.cz 
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ETUDY PRVNÍ POMOCI 

Pavlína Štěpánová 

 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, 

Ostravská univerzita 

 

Anotace 

 Vzdělávací program Etudy první pomoci poskytuje svým 

účastníkům jednoduchý a účelný návod jak porozumět 

zdraví a nemoci. V každém se setkání nabízí jednoduché a 

efektivní postupy poskytnutí první pomoci i zajímavosti 

z oblasti medicíny. 

 

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity; katedře 

intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů 

probíhá v tomto akademickém roce pilotní ročník Univerzity třetího věku s názvem Etudy první 

pomoci. Studijní program je určen pro seniory od 55 let, kdy zdravotnické vzdělání pro zařazení 

do programu není podmínkou. Studium je dvousemestrové a zahrnuje celkem 12 setkání. Každé 

setkání se věnuje určitému tematickému celku. Přednášejícími jsou akademičtí pracovníci 

Lékařské fakulty a odborníci z oboru. Teoretické znalosti mají studenti možnost si procvičit na 

workshopech, kdy si prakticky zkouší poskytování první pomoci. Na workshopech se podílí také 

studenti prezenční formy studijních oborů zdravotnický záchranář a všeobecné lékařství. 

Kombinace teorie a praxe poskytuje studentům jednoduchý, ale zároveň dostatečný návod 

k účelnému poskytnutí první pomoci. Studenti senioři se zájmem pozorují studenty juniory, nebojí 

se vznést dotaz a naopak často se podělí o své zážitky ze života. Nebrání se diskuzi a workshopy 

jsou příjemně stráveným časem pro obě strany. Studenti absolvovali exkurzi na Zdravotnické 

záchranné službě, na Hlavní báňské záchranné službě a v Krevním centru ve Fakultní nemocnici. 

Při prvním setkání studenti vyplnili anonymní test o znalostech v poskytování první pomoci. Na 

základě odpovědí byla výuka zaměřena na témata, kde senioři nejvíce chybovali. Nejdůležitějším 

tématům pro záchranu lidského života a správné poskytnutí první pomoci se studenti věnují 

opakovaně. Témata odborných přednášek se vzájemně prolínají a studenti si tak ukotvují své 

znalosti. Studijní oporou jsou prezentace přednášejících v jednotné šabloně přístupné na portále 

Ostravské univerzity. V den přednášek studenti dostávají tištěné podklady. Univerzity třetího věku 

obecně mimo vzdělávání v konkrétních oborech také poskytují svým studentům možnost návratu 

na akademickou půdu, možnost navázat sociální vazby a být aktivním i v důchodovém věku. Etudy 
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první pomoci naučí seniory, jak poskytnout první pomoc a zachovat se při neočekávané situaci, 

pomoci totiž může skutečně jen ten, kdo chce a ví jak. 

 

Mgr. Pavlína Štěpánová 

LF OU 

pavlina.stepanova2@osu.cz 
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VÝJEZDOVÁ SKUPINA RYCHLÉ ZDRAVOTNICKÉ POMOCI V SYSTÉMU 

PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE 

 
Jana Krčová 1,2 , 

Petr Matouch 1 

Ostravská univerzita, Lékařská fakulta 1 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 2 

 

 

Anotace 

 Vyhodnocení průzkumného šetření mezi třemi krajskými 

poskytovateli zdravotnické 

záchranné služby zaměřeného na rozvoj výjezdových 

skupin rychlé zdravotnické pomoci, 

jejich rozmisťování, vytíženost a indikační kritéria. Jsou 

zpracovány vybrané statistické 

údaje o výjezdové činnosti v rozmezí let 2006-2017. 

 

Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci je v současné době nedílnou součástí zdravotnické 

záchranné služby. Její vznik souvisel s potřebou systému disponovat výjezdovou skupinu, kde by nebyla 

potřeba přítomnost lékaře, která by jezdila k lehčím případům a byla ze zákona dostupná do stanoveného 

časového limitu.  Nositelem výkonu se tak stává nelékařský zdravotnický pracovník – zdravotnický 

záchranář. 

Počty skupin rychlé zdravotnické pomoci na výjezdových stanovištích se v naší zemi stále rostou, 

zvedají se celkové počty výjezdů na záchranných službách a na záchranáře jsou kladeny čím dál větší 

nároky a žádá se jejich stoprocentní špičkové nasazení. Jak moc narůstají počty a náročnost výjezdů 

nelékařských výjezdových skupin RZP během let, se snaží ukázat průzkumné šetřeníprovedené mezi 

třemi vybranými zdravotnickými záchrannými službami České republiky, a to ZZS Olomouckého kraje, 

ZZS Moravskoslezského kraje a ZZS Jihomoravského kraje. Z jedenácti sledovaných položek – údajů, 

týkajících sevýjezdové činnosti za období 2006-2017, které dodaly samotné zdravotnické záchranné 

služby a byly doplněny dostupnými daty z webu Asociace ZZS ČR.Pomůckou jsou grafy mapující tento 

vývoj. Záchranné služby vedou elektronickou dokumentaci a evidenci pacientů historicky různým 

způsobem, proto ne vždy grafy obsáhnou požadované období 2006-2017. Každá ze tří zdravotnických 

záchranných služeb pokrývá jinak velké území, s jiným počtem obyvatel, proto byly počty zjištěných 

výjezdů u jednotlivých položek převedeny do relativní četnosti. Výjezdy jsou započítávány jak primární, 

tak sekundární. U skupin RZP jak výjezdy samotné, tak i výjezdy ve spolupráci s RV, RLP a LZS. 
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Jednou ze zjišťovaných položek o výjezdové činnosti byl celkový počet výjezdů výjezdové skupiny 

RLP za jednotlivé roky. Šetřením bylo zjištěno, že u ZZS Olomouckého kraje došlo v období 2006-

2017 k poklesu výjezdů RLP o 20,3 %. U ZZS Moravskoslezského kraje došlo vezjištěném období 

2009-2017 také k poklesu, a to o 17,5%. U ZZS Jihomoravského kraje došlo v období 2009-2017 

k poklesu výjezdů RLP dokonce o 35,1 %.  

 

Graf 1: Počet výjezdů RLP v relativních hodnotách 

 

Další sledované údaje hodnotí celkové počty výjezdů, jednotlivé počty výjezdových skupin, počty 

zásahů u vytipovaných diagnóz a např. stanovenou závažnost stavu s rozdělením dle odbornosti. 

 

MKN-10 - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. 

Praha: BomtonAgency, 2008. ISBN 978-80-904259-0-3. 

Používání skóre NACA v podmínkách PNP. In: Společnost Urgentní Medicíny a Medicíny 

katastrof [online]. Praha: Společnost UM a MK ČLS JEP, 2017, 25. 1. 2017 [cit. 2018-04-03]. Dostupné 

z: https://www.urgmed.cz/postupy/2017_NACA.pdf 

ZZS ČR v číslech. In: Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR [online]. České 

Budějovice: AZZS ČR, 2013 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://www.azzs.cz/dokumenty/zzs-cr-v-

cislech/ 

 

Jana Krčová 

ZZS MSK, ÚO Bruntál, Zeyerova 13, 

79201 Bruntál 

         Janakrcova@seznam.cz 

         Tel: 604 831 721 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Počet výjezdů RLP v relativních hodnotách

Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Jihomoravský kraj

http://www.azzs.cz/dokumenty/zzs-cr-v-cislech/
http://www.azzs.cz/dokumenty/zzs-cr-v-cislech/
mailto:Janakrcova@seznam.cz


 
 

65 

INTOXIKACE TISEM ČERVENÝM 

Jakub Pavlíček 

 

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, 

Ostravská univerzita 

 

Anotace 

Tis červený (Taxus baccata) je jehličnan, který se 

vyskytuje na zahradách a volně v parcích. 

Alkaloidy taxiny jsou obsaženy v semenu, jehličí a kůře. 

Pouze červený míšek, obalující semeno není jedovatý. 

Letální dávka je odhadována na 50 gramů odvaru z jehličí 

či jeho požití. Mladší část rostliny obsahuje silnější toxické 

látky, než starší části rostliny. Pacienti, kteří užili 

smrtelnou dávku, tak většinou umírají v kardiogenním 

šoku při prodloužené resuscitační péči, jako reverzibilní příčině srdeční zástavy. Proti této toxické 

rostlině neexistuje specifické antidoum, ale předpokládá se, že se dá tzv. systolická fáze překonat 

pomocí podpory extrakorporální membránové oxygenace. O doporučených postupech se píše pouze na 

základě zkušeností v kazuistikách a není ověřené, zda použité metody byly opravdu účinné, nebo jestli 

pacient požil netoxickou dávku, či starší část rostliny, která nevykazuje tak vysokou toxicitu, jako mladší 

část rostliny. 
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S INTOXIKACÍ METHANOLEM 

NA ANESTEZIOLOGICKORESUSCITAČNÍM ODDĚLENÍ 

 
Patricie Franková 

 

Studentka VOŠZ Ostrava 

 

 

Anotace 

V roce 2012 se odehrála první zaznamenaná kauza otravy 

methanolem v České republice a to kvůli 

většímu počtu otrávených obětí. Otravy methanolem do té 

doby byly vzácné a těžko diagnostikovatelné. Odborníci 

věděli, že se jedná o otravu, ale nemohli přijít na to, čím 

byly oběti otráveny. Otravu methanolem diagnostikoval 

tým lékařů anesteziologicko-resuscitačního oddělení v 

nemocnici v Havířově ve vedení s primářem MUDr. 

Robertem Bockem. 

 

Absolventská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienty s intoxikací methanolem na 

anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Cíl práce je popsat specifika ošetřovatelské péče u pacienta s 

intoxikací methanolem na anesteziologicko - resuscitačním oddělení.  Cílem teoretické části bylo 

vysvětlit intoxikaci methanolem a to včetně klinického obrazu, diagnostiky a možností léčby a 

prognózy, a specifika ošetřovatelské péče o pacienta s intoxikací methanolem a to od příjmu pacienta 

na oddělení po péči o jednotlivé aspekty (porucha vědomí, výživa, dýchací cesty). Hlavním cílem 

praktické části bylo objasnit intoxikaci methanolem včetně nejčastějších příčin otravy, klinického 

obrazu, diagnostiky a možnosti léčby. V praktické části se zabýváme příjmem a průběhem hospitalizace 

pacienta s intoxikací methanolem a popisujeme zde aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy dle 

NANDA – International Taxonomie II. Byly stanoveny nejdůležitější ošetřovatelské diagnózy, se 

kterými jsme se u pacienta nejčastěji setkávali. Mezi tyto diagnózy patří porucha výměny plynů 00030, 

neefektivní vzorec dýchání 00032, zhoršená spontánní ventilace 00033 a riziko infekce 00004. Byly 

také stanoveny nejčastější ošetřovatelské diagnózy, naplánovány očekávané cíle ošetřovatelské péče a 

navrhnuty vhodné ošetřovatelské intervence. U pacientů bylo nejdůležitější zajištění ventilace, připojení 

na umělou plicní ventilaci, sledování krevních odběrů, úprava metabolické acidózy a sledování 

fyziologických funkcí.  
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EDUKACE V OBLASTI PREVENCE TERMICKÉHO POŠKOZENÍ 

V DĚTSKÉM VĚKU 

 
Marie Sroková 

 

Studentka VOŠZ Ostrava 

 

Anotace 

 Ošetřovatelská péče o dítě s termickým poškozením je 

téma, které je stále aktuální a poskytuje široké pole pro 

další zkoumání. Nejrizikovější věkovou skupinou pro 

možné termické poškození jsou děti od 0-3 let věku a 

nebezpečí termického poškození přetrvává až do věku 6 let. 

Až 90 % termických poškození se odehrává v domácím 

prostředí. Proto je důležitá prevence těchto poškození a to 

výzvou rodičů, prarodičů a starších sourozenců, aby dohlíželi na bezpečnost dětí. Tuto výzvu jsme 

uskutečnili pomocí edukačních letáků, které byly zaměřeny na jednotlivé pokoje v bytě, a nebezpečí, 

které v těchto pokojích číhají. 

 

Absolventská práce byla zaměřena na edukaci v oblasti prevence termických poškození v dětském věku. 

Hlavním cílem teoretické části absolventské práce bylo seznámit s pojmy edukační proces, jeho fáze, 

správnou edukaci a edukaci ve zdravotnictví, a termická poškození v dětském věku, jejich etiologii, 

patofyziologii, prevence, první pomoc a přednemocniční a nemocniční péči o dítě s termickým 

poškozením v dětském věku. Cíl teoretické části byl splněn. Cílem praktické části bylo edukovat rodiče 

dětí ve věku 0-3 let o prevenci termického poškození. Cíl byl splněn. Prvním dílčím cílem bylo vytvořit 

edukační  leták zaměřující se na prevenci termických poškození v dětském věku, který byl rozdělen do 

jednotlivých pokojů v bytě, a jaká nebezpečí skýtají. Edukační leták obsahuje informace, co by se mělo 

dělat, abychom zajistili bezpečí dítěte, a co dělat v případě, že termické poškození nastalo. Obsahuje 

také telefonní čísla na rychlou zdravotnickou pomoc a Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční 

chirurgie, se kterou jsme při tvorbě tohoto letáku spolupracovali. Edukační letáky byly odeslány na 

adresy mateřských škol a ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, jejichž databáze byla vytvořena 

pomocí veřejně dostupných zdrojů. Druhým dílčím cílem bylo vytvoření evaluačního dotazníku a 

distribuce na adresy výše zmíněné. Evaluační dotazník obsahoval otázky pro zhodnocení kvality 

informací a zpracování edukačního letáku a dával prostor pro zpětnou vazbu a jeho následné 

vyhodnocení. Posledním, třetím, dílčím cílem bylo vytvoření edukačního videa, které je součástí 

obhajoby práce. Dílčí cíle splněny. 
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